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ส่วนที่  ๑ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑. ที่ตั้ง  สภาพทางภูมิศาสตร์   
 อ ำเภอเมืองพัทลุง  ตั้งอยู่ที่พิกัด  ๗°๓๗’๖”N, ๑๐๐°๔’๒๔’’E  (ท่ีว่าการอ าเภอเมืองพัทลุง) มีเนื้อที่
ทั้งหมด  ๔๒๗.๔๓  ตารางกิโลเมตร  เป็นเนื้อท่ีในเขตเทศบาล  ๑๓.๓๔  ตารางกิโลเมตร   และนอกเขตเทศบาล  
๔๑๔.๐๙    ตารางกิโลเมตร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลาดเอียงจากทิศ  ตะวันตกสู่ทิศตะวันออกเนื่องจากด้านทิศตะวันตกของจังหวัด
พัทลุงติดกับเทือกเขานครศรีธรรมราชเป็นแนวยาวตลอดจากเหนือจดใต้  ท าให้บริเวณดั งกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่มี
ระดับสูงมากกว่าบริเวณอ่ืน      และลาดเอียงสู่ทิศตะวันออกจดทะเลสงขลาตอนใน  และเนื่องจากสภาพพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม (การปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์)  และที่อยู่
ริมฝั่งทะเลประกอบอาชีพทางด้านการประมงน้ าจืด 
 
        ๑.๓  สภาพภูมิอากาศ  
 สภาพภูมิอากาศเป็นเขตร้อนชื้น มี ๒ ฤดู ประกอบด้วยฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงมกราคม  โดย
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายนโดยได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้
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  ๑.๔ อาณาเขตติดต่อ 
      ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
      ทิศใต้  ติดต่อกับ  อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
      ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  อ าเภอระโนด และอ าเภอกระแสสินธุ์ (จังหวัดสงขลา)  
      ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  อ าเภอศรีนครินทร์ และอ าเภอกงหรา 
 ๑.๕ เขตการปกครอง 

  อ าเภอเมืองพัทลุงแบ่งเขตการปกครองเป็น ๑๔ ต าบล มีเทศบาลเมือง ๑ แห่ง  (เขตเเทศบาลเมือง
ครอบคลุมต าบลคูหาสวรรค์ แบ่งเป็น ๔๕ ชุมชน)  เทศบาลต าบล ๙ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล  ๔   
แห่ง   (มี ๑๔๔ หมู่บ้าน) 

ที่มา  : ประชากร จากทะเบียนราษฎร์ ณ   กรกฎาคม ๒๕๖๑   

ต าบล 
จ านวน
หมู่บ้าน 

หลังคาเรือน 
(แห่ง) 

ประชากร 
จ านวน 
รพ.สต./

ศ 

ประชากรต่อ
ครัวเรือน 

ปชก. 
ต่อตรกม. 

คูหาสวรรค์ ๔๕ ๑๓,๔๓๗ 28,353 ๓ ๒.๑๑ 2125.41 
เขาเจียก ๑๑ ๒,๐๒๑ 4,679 ๑ ๒.๓๒  

 
 
 
 
 

203.86 
 

ท่ามิหร า ๑๐ ๑,๘๖๑ 5,499 ๑ ๒.๙๕ 
โคกชะงาย ๙ ๑,๖๙๗ 5,249 ๒ ๓.๐๙ 
นาท่อม ๘ ๑,๖๓๖ 4,570 ๑ ๒.๗๙ 
ปรางหมู่ ๙ ๑,๖๕๒ 5,182 ๑ ๓.๑๔ 
ท่าแค ๑๒ ๒,๕๓๓ 7,401 ๒ ๒.๙๒ 
ล าป า ๑๑ ๒,๘๐๔ 5,897 ๒ ๒.๑๐ 
ต านาน ๑๕ ๒,๗๓๙ 6,826 ๒ ๒.๔๙ 

ควนมะพร้าว ๑๖ ๓,๘๐๔ 11,658 ๒ ๓.๐๖ 
ร่มเมือง ๙ ๑,๕๙๒ 5,094 ๒ ๓.๒๐ 
ชัยบุรี ๑๓ ๒,๖๔๕ 8,251 ๔ ๓.๑๒ 

นาโหนด ๑๑ ๒,๖๕๔ 8,357 ๒ ๓.๑๕ 
พญาขัน ๑๐ ๑,๙๐๕ 5,755 ๒ ๓.๐๒ 

รวม ๑๘๙ ๔๒,๙๘๐ 112,771 ๒๗ ๒.๖๒ 263.84 
  
๑.๖ ข้อมูลประชากร 
  จ านวนประชากร ของอ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จากฐานข้อมูลHDC type 1+3 เดือน 
กรกฏาคม  ๒๕๖๑ พบว่ามีประชากรทั้งหมด  87,501คน เป็นชาย  41,452คน  ร้อยละ ๔๗.๓๗ เป็นหญิง 
46,049คน  ร้อยละ  ๕๒.๖๓ ประชากรที่มีมากท่ีสุด อยู่ในช่วงอายุ ๕๐-๕๔    ปี  ร้อยละ   ๗.๗๓      รองลงมา 
คือ ช่วงอายุ  ๔๕-๔๙   ปี และช่วงอายุ   ๕๕-๕๙  ปี ร้อยละ ๗.๗๑   และ  ๗.๔๑  ตามล าดับ ดังตาราง 
 

เอกสารน าเสนอผู้นิเทศ คปสอ.เมืองพัทลุง รอบที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 



๓ 
                                                           การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ประจ าปี ๒๕62       

 

ผลการด าเนินงาน Service plan จังหวัดพัทลุง 

 

จ ำนวนประชำกร จ ำแนกอำยุ และเพศ 

กลุ่มอำยุ 
เพศชำย เพศหญิง รวม 

จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
๐ - ๔ 2,197 2.51 2,058 2.35 4,255 4.86 
๕ - ๙ 2,577 2.95 2,436 2.78 5,013 5.73 
๑๐ - ๑๔ 2,814 3.22 2,581 2.95 5,395 6.17 
๑๕ - ๑๙ 2,940 3.36 2,694 3.08 5,634 6.44 
๒๐ - ๒๔ 3,048 3.48 2,462 2.81 5,510 6.30 
๒๕ - ๒๙ 2,451 2.80 2,201 2.52 4,652 5.32 
๓๐ - ๓๔ 2,512 2.87 2,396 2.74 4,908 5.61 
๓๕ - ๓๙ 2,631 3.01 2,683 3.07 5,314 6.07 
๔๐ - ๔๔ 2,890 3.30 3,293 3.76 6,183 7.07 
๔๕ - ๔๙ 3,037 3.47 3,706 4.24 6,743 7.71 
๕๐ - ๕๔ 3,018 3.45 3,743 4.28 6,761 7.73 
๕๕ - ๕๙ 2,798 3.20 3,688 4.21 6,486 7.41 
๖๐ - ๖๔ 2,538 2.90 3,210 3.67 5,748 6.57 
๖๕ - ๖๙ 1,992 2.28 2,692 3.08 4,684 5.35 
๗๐ - ๗๔ 1,571 1.80 2,255 2.58 3,826 4.37 
๗๕ – ๗๙ 1,163 1.33 1,649 1.88 2,812 3.21 
๘๐+ 1275 1.46 2302 2.63 3,577 4.09 

รวม 41,452 47.37 46,049 52.63 87,501 100.00 
  

เมื่อจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการสุขภาพ พบว่ากลุ่มวัยทารกถึงวัยเด็ก๐-๔ปี ร้อยละ๔.๘๖   
กลุม่วัยเรียน ๕-๑๔ ปี ร้อยละ ๑๑.๘๙ กลุ่มวัยแรงงาน ๑๕-๕๙ ปี ร้อยละ59.65 และกลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ปีขึ้นไป 
ร้อยละ ๒๓.60 
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ปิรำมิดประชำกร อ.เมืองพัทลุง 
 

 
 

๑.๗ ทรัพยากรทางด้านสาธารณสุข 
 อ าเภอเมืองพัทลุงมีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 
๔๔๕ เตียง ๑ แห่ง, ศูนย์แพทย์ชุมชน ๓ แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน ๒๔ แห่ง มีเครือข่าย
บริการสุขภาพ ซึ่งเป็นของภาครัฐทั้งหมด ประกอบด้วย หน่วยคู่สัญญาหลักเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 
(CUP) ๑ แห่ง  
 สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ที่ข้ึนทะเบียน 
 ๑ เวชกรรมชั้นหนึ่งมีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  จ านวน  ๑ แห่ง  
          ๒ การผดุงครรภ์      จ านวน  ๑ แห่ง 
 ๓ เวชกรรม      จ านวน          ๒๔ แห่ง 
 ๔ ทันตกรรม      จ านวน  ๘ แห่ง 
 ๕ เวชกรรมแผนโบราณ     จ านวน  ๑ แห่ง 
 ๖ เทคนิคการแพทย์     จ านวน  ๑ แห่ง 
สถานทีจ่ าหน่ายยา 
 ๑ ขายยาแผนปัจจุบัน     จ านวน          ๑๙ แห่ง 
 ๒ ขายยาบรรจุเสร็จ     จ านวน  ๘ แห่ง 
 ๓ ขายยาแผนโบราณ     จ านวน  ๒ แห่ง 
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โครงสร้ำงเครือข่ำยบริกำรสุขภำพโรงพยำบำลพัทลุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงพยาบาลพัทลุง 
(คปสอ. เมืองพัทลุง) 

 
คณะท ำงำนวำงแผนติดตำมและประเมินผลเครือข่ำย 
คณะท ำงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศเครือข่ำย 
คณะอนุกรรมกำรประชำสัมพันธ์รับเรื่องรำวร้องทุกข์เครือข่ำย 
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรเครือข่ำย 

ศูนยส์ุขภำพชุมชนเมือง 
๓ แห่ง 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบล 

๒๔ แห่ง 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงพยำบำลพัทลุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำร 
นำยแพทย์นิรันดร์  จันทร์ตระกูล 

นำยมนูญ  สรรพวรพงษ์ 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 

 

แพทยห์ญิงเสริมศรี  ปฐมพำณิชรัตน์ 
กลุ่มภำรกิจด้ำนบริกำรปฐมภูมิ 

นำยแพทย์เดชำศักดิ์  สุขนวล 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย

กำรแพทย์ 

นำงลดำ พรหมพิทักษ์ 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรพยำบำล 

แพทย์หญิงสุชำดำ  แซ่เฮง 
กลุ่มภำรกิจด้ำนพัฒนำระบบบริกำรและ

สนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

นำยแพทย์วุฒิชัย ดิลกธรำดล 
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนบริกำรทุติยภูมิ 

และตติยภูมิ 
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๑.๘ ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข 
 บุคลากรในพ้ืนที่ จ าแนกรายหน่วยบริการ ในอ าเภอเมืองพัทลุง 

ล าดับ รพ.สต. 
ประชากร 

(คน) 

จ านวน 
จนท 
(คน) 

ผอ./
หน. 

พยา- 
บาล 

นวก/จพ 

ทันตะ/
แพทย์
แผน
ไทย 

ปชก/๑
จนท 

หมาย
เหตุ 

๑ หัวถนน 4,444 5 ๑ ๒ -/๒ -/- ๘๘๘.๘๐ มียูนิตฟัน 
๒ น้ าเลือด 3,497 ๕ ๑ ๒  1/1 -/- ๖๙๙.๔๐ มียูนิตฟัน 
๓ โคกชะงาย 2,189 4 ๑ ๑ ๑/- ๑/- ๕๔๗.๒๕ มียูนิตฟัน 
๔ ทุ่งยาว 2,024 3 ๑ ๑ ๑/- - ๖๗๔.๖๗ 

 ๕ นาท่อม 3,679 ๔ ๑ ๒ -/- ๑/- ๙๑๙.๗๕ 
 ๖ ปรางหมู่ 3,797 ๕ 1 ๒ -/๒ -/- ๗๕๙.๔๐ มียูนิตฟัน 

๗ ปลวกร้อน 3,072 3 ๑ ๑ 1/- -/- ๑๐๒๔.๐๐ 
 ๘ บ้านไพ 2,633 5 ๑ ๒ -/1 ๑/- ๕๒๖.๖๐ มียูนิตฟัน 

๙ ล าป า 2,723 ๓   ๑  1/1 - ๙๐๗.๖๗ 
 ๑๐ ปากประ 2,140 5 ๑ ๑ -/๓ - ๔๒๘.๐๐ 
 ๑๑ ทุ่งลาน 2,595 ๔ ๑ ๒ -/- ๑/- ๖๔๘.๗๕ มียูนิตฟัน 

๑๒ โตระ 2,977 3   ๒ ๑/- -/- ๙๙๒.๓๓ 
 ๑๓ ควนมะพร้าว 2,952 5 ๑ ๒  1/1 -/- ๕๙๐.๔๐ 
 ๑๔ บ้านสวน 6,117 6 ๑ ๒ ๑/-  1/1 ๑๐๑๙.๕๐ มียูนิตฟัน 

๑๕ บ้านล า 2,263 ๓ ๑ ๑ ๑/- - ๗๕๔.๓๓ 
 ๑๖ หูแร่ 2,017 ๓   ๒ ๑/- - ๖๗๒.๓๓ 
 ๑๗ ปากสระ 2,561 5 ๑ ๒ ๑/- 1/- ๕๑๒.๒๐ มียูนิตฟัน 

๑๘ มะกอกใต้ 1,492 4 ๑ ๒ -/๑ - ๓๗๓.๐๐ 
 ๑๙ ท่าส าเภาใต้ 1,299 3 ๑ ๑ -/๑ - ๔๓๓.๐๐ 
 ๒๐ อ้ายน้อย 1,104 3 ๑ ๑ 1/- - ๓๖๘.๐๐ 
 ๒๑ นาโหนด 3,157 4 ๑ ๑ ๒/- - ๗๘๙.๒๕ 
 ๒๒ ต้นไทร 3,413 6 ๑ ๑ -/๒  1/1 ๕๖๘.๘๓ มียูนิตฟัน 

๒๓ ควนถบ 2,355 5 ๑ ๒ -/๑ ๑/- ๔๗๑.๐๐ 
 ๒๔ เขาแดง 2,850 4 ๑ 2 -/๑ - ๗๑๒.๕๐ 
 

 
รวม 87,501 ๑๐๐ ๒๑ ๓๘ ๑๔/1๗  ๘/๒ ๘๗๕.๐๑ 

 1 ศ ท่ามิหร า 6,224 12 1 9 2/-  518.67 
 2 ศ คูหาฯ 7,644 11 1 7 3/-  694.91 
 3 ศ.ดอนยอ 6,283 11 1 7 3/-  571.18 
 

 
รวม 20,151 34 3 23 8/-  592.68 

 ข้อมูลบุคลากร ณ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
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บุคลากรสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง 

 
ต ำแหน่ง จ ำนวน  (คน) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ๑ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ๓ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ๒ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ๗ 

รวม ๑๓ 
 

อัตราก าลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพัทลุง  ณ ธันวาคม ๒๕61 

ประเภท จ ำนวน  (คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ  660 43.42 
พนักงานราชการ 50 3.29 
ลูกจ้างประจ า 51 3.36 
ลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง 192 12.63 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 461 30.33 
ลูกจ้างอ่ืนๆ 125 8.22 

รวม 1,591 100 
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จ าแนกอัตราก าลัง  โรงพยาบาลพัทลุง 

 

ประเภท ขรก. 
ลจ.

ประจ ำ 
พรก. พกส. 

ลจ.
รำย
เดือน 

ลจ.
รำยวัน 

ลจ. 
รำย
คำบ 

ลจ.
แบ่ง% 

ลจ.สปสช. รวม 

1. แพทย์
ทั้งหมด/แพทย์
เพ่ิมพูนฯ 

52/15       1   9     77 

2. ทันตแพทย์  18                 18 
3. เภสชักร                                                 31     2 4         38 
4. พยาบาล
วิชาชีพ+
พยาบาลเทคนิค 

419   5 5 78   2     509 

5. เทคนิค
การแพทย์/นัก
วิทยาศาสตร์ฯ 

15   1   3         19 

6. นัก
กายภาพบ าบัด 

5   2 1 3         11 

7. นัก
กิจกรรมบ าบัด 

    2             2 

8.นักรังสี
การแพทย์ 

6                 6 

9. เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

99 51 40 453 103 57   35 2 840 

รวม 660 51 50 461 192 57 11 35 2 1,519 
ที่มำ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลพัทลุง 
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 ผลงำนด้ำนบริกำร 
 สำเหตุกำรป่วยที่ส ำคัญ 
 

10 อันดับโรคที่ต้องเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง  
(ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2561 – 30 พฤศจิกำยน 2561) 

 
อัตรำป่วย 10 อันดับโรคที่ต้องเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ 

อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
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สถำนกำรณ์โรคไข้เลือดออก อ ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
 

 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 อ.เมืองพัทลุง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก จ านวนทั้งสิ้น 120 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 96.86 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วย
เสียชีวิต 

 พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 61 ราย เพศชาย 59 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อ
เพศชาย  เท่ากับ  1.03 : 1 

 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10-14 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 452.49 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา
คือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี, 15-24 ปี และ 0-4  ปี อัตราป่วยเท่ากับ 241.07, 171.42 และ 91.19 ต่อ
ประชากรแสนคน ตามล าดับ  

 อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 64 ราย รองลงมาคืออาชีพนปค., อาชีพ
รับจ้าง และอาชีพงานบ้าน จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 17, 14 และ 10 ราย ตามล าดับ   

 พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน จ านวนผู้ป่วย เท่ากับ 18 ราย โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือน มกราคม 6 
ราย กุมภาพันธ์ 6 ราย มีนาคม 2 ราย เมษายน 5 ราย พฤษภาคม 7 ราย มิถุนายน 15 ราย กรกฎาคม 
13 ราย สิงหาคม 15 ราย กันยายน 17 ราย ตุลาคม 16 ราย พฤศจิกายน 18 ราย  

 พบผู้ป่วยในเขตเทศบาลเท่ากับ 27 ราย ในเขตองค์การบริหารต าบลเท่ากับ 92 ราย และไม่ทราบเขต 
เท่ากับ 1 ราย  

 ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลทั่วไป เท่ากับ 117 ราย โรงพยาบาลชุมชน เท่ากับ 3 ราย  
 ต าบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือต าบลโคกชะงาย อัตราป่วยเท่ากับ 225.23 ต่อ

ประชากรแสนคน รองลงมาคือ ต าบลต านาน, ต าบลควนมะพร้าว, ต าบลท่าแค, ต าบลเขาเจียก, ต าบล
ปรางหมู่, ต าบลท่ามิหร า, ต าบลนาโหนด, ต าบลล าป า, ต าบลคูหาสวรรค์, ต าบลชัยบุรี, ต าบลนาท่อม, 
ต าบลร่มเมือง และต าบลพญาขัน อัตราป่วยเท่ากับ 211.84, 175.36, 149.55, 112.11, 97.89, 
94.77, 93.08, 92.36, 60.34, 45.89, 42.33, 18.48 และ 17.08 ต่อประชากรแสนคน 
ตามล าดับ  
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๑๐ อันดับโรคผู้ป่วยนอกโรงพยำบำลพัทลุง  ปีงบประมำณ ๒๕62 (ณ ธันวำคม ๒๕61) 

ล ำดับ โรค จ ำนวน (ครั้ง) 
1 HT 7,811 
2 DM 7,550 
3 disorders of teeth and supporting structures 7,168 
4 Disorders of muscle, synovium and tendon (Soft tissue disorders) 5,945 
5 Trauma 3,287 
6 Renal failure 3,134 
7 acute upper respiratory infections 2,862 
8 Acute pharyngitis and acute tonsillitis 2,242 
9 Dental caries 2,242 

10 Cervical and other intervertebral disc disorders 2,241  
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 ๑๐ อันดับโรคผู้ป่วยในโรงพยำบำลพัทลุง  ปีงบประมำณ ๒๕62 (ณ ธันวำคม ๒๕61) 
ล าดับ โรค จ ำนวน (ครั้ง) 

1 Trauma 826 

2 Pneumonia 368 

3 complications of pregnancy and delivery 326 

4 Cerebral infarction 288 

5 
Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible 
delivery problems 

287 

6 Diseases of appendix 264 

7 ischaemic heart diseases 235 

8 Diarrhoea and gestroenteritis of presumed infectious origin Infections diarrea 224 

9 Cataract and other disorders of lens 193 

10 Acute bronchitis and acute bronchiolitis 152 
    

๑๐  อันดับสำเหตุกำรเสียชีวิตในโรงพยำบำลพัทลุง  ปีงบประมำณ ๒๕62 (ณ ธันวำคม ๒๕61) 

ล ำดับ โรค จ ำนวน (รำย) 

1 Pneumonia 42 
2 AMI 33 
3 Cerebrovascular diseases 20 
4 Trauma 18 
5 CA 16 
6 Renal failure 13 
7 DM 8 
8 Septicaemia 8 
9 COPD 7 

10 HIV 6 
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   สถิติผู้ป่วยที่มำรับบริกำรที่โรงพยำบำลพัทลุง  ปีงบประมำณ ๒๕59 – ๒๕62 (ณ  ธันวำคม  ๒๕61) 

ประเภท 
ปีงบประมำณ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ปี 2562 

(ณ ธค 61) 
จ านวนผู้ป่วยนอก    314,557     343,020     368,864       92,340  
จ านวนผู้รับบริการ    113,993     108,734     117,955       31,391  
จ านวนผู้ป่วยนอกและจ านวนผู้รับบริการ    428,550     451,754     486,819     123,731  
จ านวนผู้ป่วยนอกและผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน        1,774         2,001         2,577         2,919  
จ านวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน        1,273         1,448         1,755         1,907  
ผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน          501           553           822         1,012  
จ านวนผู้ป่วยในจ าหน่าย      35,535       36,345       36,162       10,031  
จ านวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน          546           553           544           594  
จ านวนวันผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล    199,373     201,919     198,525       54,634  
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยใน(วัน)         5.61          5.56          5.49          5.48  
จ านวนเตียง          445           445           448           448  
อัตราการครองเตียง      122.75       124.32       121.41       132.56  
SumAdj.RW  43,194.26   43,846.20   43,634.81   10,305.92  
CMI 1.2211 1.2152 1.3379 1.5343 
ผู้ป่วยถึงแก่กรรม          949           926           805           206  
อัตราการตาย : 100         2.77          2.69          2.40          2.70  
เฉลี่ยผู้ป่วยอุบัติเหตุทั้งหมดต่อวัน            11             11             11             10  
เฉลี่ยผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรต่อวัน            38             39             43             40  
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สถำนะกำรเงินกำรคลัง  
ข้อมูลสถานะการเงินตามเกณฑ์คงค้าง  ปีงบประมาณ  2559 – 2562  

รำยกำร ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561 
ปี 2562 

(ณ ธค.61) 
สินทรัพย์     
๑.  สินทรัพย์หมุนเวียน     
  ๑.๑ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 

111,935,488.62 113,908,133.46 151,462,032.76 195,123,850.20 

  ๑.๒  ลูกหนี้คงเหลือ 61,675,259.66 53,316,520.83 51,515,630.24 98,193,265.30 
  1.3  ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น - 44,910.000.00 4,342,499.85 4,212,224.85 
  ๑.4  วัสดุคงเหลือ 21,599,022.73 27,911,765.02 30,558,397.80 31,385,222.80 
  1.5  เงินลงทุนระยะสั้น 1,460,730.60 1,516,610.86 - - 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 196,670,501.61 241,563,030.17 237,878,560.65 328,914,563.15 
๒. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 776,224,813.92 742,945,769.62 777,186,287.86 785,419,376.78 
2 หนี้สิน     
  2.1 หนีส้ินหมุนเวียน 138,497,681.24 148,183,777.40 125,770,996.55 138,150,729.70 

  ที่มำ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
สถำนะเงินบ ำรุง ปีงบประมำณ  2562 (ณ ธันวำคม  2561) 

รำยกำร จ ำนวน 

เงินบ ารุงคงเหลือ 34,353,536.96 
หนี้สินคงเหลือ 135,900,149.63 
วัสดุคงเหลือ 31,385,222.80 
Quick Ratio (เกณฑค์งค้าง) 1.98 
Current  Ratio (เกณฑ์คงค้าง) 2.24 
Cash Ratio (เกณฑ์คงค้าง) 1.25 

 ที่มา : กลุ่มงานบัญชี 
 
 
 
 

 
 
 

 



๑๗ 
                                                           การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ประจ าปี ๒๕62       

 

ผลการด าเนินงาน Service plan จังหวัดพัทลุง 

 

 

 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 
 

กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ 
 

จังหวัดพัทลุง 
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หัวข้อ 2.1 กำรพัฒนำระบบบริกำรปฐมภมูิ 
 

๑. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 
ร้อยละ ๖๐ ของอ าเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 
 

๒. สถำนกำรณ์ 
                  จังหวัดพัทลุง โดย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ก าหนดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอเป็นนโยบายส าคัญ สถานการณ์ปี ๒๕๖2 อ าเภอทุกอ าเภอมีการแต่งตั้งค าสั่งอ าเภอ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ และประชุมคัดเลือกประเด็นปัญหาที่ใช้การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต 
จ านวน ๒ ครั้ง 
   
๓. ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละ ๖๐ ของอ าเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 
ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ  เมืองพัทลุง ๑ ๑ ๑๐๐ 

   N/A    N/A    N/A กงหรา ๑ ๑ ๑๐๐ 
เขต ๑๒ เขาชัยสน ๑ ๑ ๑๐๐ 

          N/A   ตะโหมด ๑ ๑ ๑๐๐ 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน ๑ ๑ ๑๐๐ 

 N/A ๑๑ ปากพะยูน ๑ ๑ ๑๐๐ 
 ศรีบรรพต ๑ ๑ ๑๐๐ 

ป่าบอน ๑ ๑ ๑๐๐ 
บางแก้ว ๑ ๑ ๑๐๐ 
ป่าพะยอม ๑ ๑ ๑๐๐ 
ศรีนครินทร์ ๑ ๑ ๑๐๐ 
รวม ๑๑ ๑๑ ๑๐๐ 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
 
4. กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ เนื่องจากเป็นนโยบายอยู่ภายใต้กฎหมาย มีงบประมาณสนับสนุน 
จากการประชุมคณะกรรมการ พชอ.ด้านการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ท าให้คณะกรรมการ 
พชอ.มีความเข้าใจและประชุมคัดเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต    

  
Small Success รอบ ๓ เดือน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ และมีการ
ประชุมคัดเลือกประเด็นที่ส าคัญตาม

๑. ประเด็นใช้การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต ดังนี้ 
    1.1 อ าเภอเมือง เรื่อง อาหารปลอดภัย  และ การจัดการ 
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Small Success รอบ ๓ เดือน ผลกำรด ำเนินงำน 
บริบทในพื้นที่เก่ียวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตมาด าเนินการพัฒนาหรือ
แก้ไขอย่างน้อย ๒ ประเด็น 

          สิ่งแวดล้อม (ขยะ) 
    ๑.๒ อ าเภอกงหรา เรื่อง  การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงผู้ป่วย     
          ในพระบรมราชานุเคราะห์ , สิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยะ No  
          Foam และ อาหารปลอดภัย 
    ๑.๓ อ าเภอเขาชัยสน เรื่อง อาหารปลอดภัย และ ผู้ยากไร้และ   
          ผู้ด้อยโอกาส 
     ๑.๔ อ าเภอตะโหมด เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ)  และ  
           โรคไข้เลือดออก 
     ๑.๕ อ าเภอควนขนุน เรื่อง อุบัติเหตุ และ ผู้เปราะบางทางสังคม 
     ๑.๖ อ าเภอปากพะยูน เรื่อง ประชารัฐ สิ่งแวดล้อม และผู้พิการ  
           ผูสู้งอาย ุ
     ๑.๗ อ าเภอศรีบรรพต เรื่อง การจัดการขยะ และ การติดตาม 
           ผูสู้งอายุติดบ้านติดเตียง 
     ๑.๘ อ าเภอป่าบอน เรื่อง ป่าบอนเมืองสมุนไพร และ วัณโรค 
     ๑.๙ อ าเภอบางแก้ว เรื่อง ผู้สูงอายุ ,โรคเรื้อรัง และ วัณโรค  
     ๑.๑๐ อ าเภอป่าพะยอม เรื่อง สิ่งแวดล้อม และ ผู้สูงอายุ 
     ๑.๑๑ อ าเภอศรีนครินทร์ เรื่อง อุบัติเหตุจราจร และวัณโรค 

 
5. สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

๕.๑ ขาดความเข้าใจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีคุณภาพ และรูปแบบการประเมินคุณภาพชีวิตโดยใช้
แนวทาง UCCARE  

๕.๒ ขาดการมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมเป็นเจ้าของ และขาดความต่อเนื่องจะท าให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่
ประสบความส าเร็จ 

๕.๓  ขาดคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด การด าเนินงานติดตามประเมินผลหรือเยี่ยมเสริม
พลังระดับจังหวัดไม่มีหน้าที่รองรับตามกฎหมาย 

                 

5. ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทำงกำรแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

๑. ไม่มีคณะกรรมการเยี่ยมเสริมพลังระดับจังหวัด ๑.ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. ขาดองค์ความรู้การเยี่ยมเสริมพลัง ๒. ควรมีการอบรมเทคนิคเยี่ยมเสริมพลัง 
๓. ไม่มีระบบการน าเสนอผลงานการขับเคลื่อนเพ่ือชื่นชม 
    สิ่งดีงาม 

๓.ควรจัดท าระบบการรายงานผลการ
ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต 
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6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย 
การแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมเสริมพลังควรมีโครงสร้างหน่วยงานใดในระดับจังหวัดที่จะแต่งตั้งเป็นเลขา

ฯ และคณะกรรมการ ควรมีการอบรมพัฒนาคณะกรรมการ พชอ. ควรมีระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของ พชอ. 
 
7. ผลงำนเด่น / นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง 

ผลงานเด่นของการขับเคลื่อน พชอ. คือ พชอ.ควนขนุน ประเด็น การลดอุบัติเหตุบนถนน และผู้
เปราะบางทางสังคม (ผู้ป่วยจิตเวช) พชอ.บางแก้ว ประเด็น กลุ่มโรคเรื้อรัง พชอ.ป่าพะยอม และ พชอ.ศรีนครินทร์ 
ประเดน็ สิ่งแวดล้อม (ลดขยะ) 

           
                                              ผู้รายงาน       นางอรสา   เหล่าเจริญสุข 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร              ๐๘๑-๐๙๕๗๘๑๑  
e-mail sahealth@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี    ๙ มกราคม ๒๖๖๒ 
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    กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ 
 

1. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 
ร้อยละ 18 ของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพ้ืนที่ (Primary Care Cluster)  
 

2. สถำนกำรณ์ 
ทีมคลินิกหมอครอบครัวของจังหวัดพัทลุง ปี 2560-2561 มีทั้งหมด 13 ทีม ผ่านเกณฑ์ 9 ทีม คิดเป็น

ร้อยละ 69.23 และไม่ผ่าน 4 ทีม คิดเป็นร้อยละ 30.77 
จังหวัดพัทลุง มีหน่วยบริการปฐมภูมิในสังกัดจ านวน 138 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์แพทย์ชุมชน (CMU) 

จ านวน 4 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) จ านวน 10 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
จ านวน 124 แห่ง ดังตาราง 

ล ำดับ หน่วยบริกำร จ ำนวน(แห่ง) 
1 ศูนย์แพทย์ชุมชน : CMU 

1.1 ศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ 
1.2 ศูนย์แพทย์ชุมชนท่ามิหร า 
1.3 ศูนย์แพทย์ชุมชนดอนยอ 
1.4 ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลควนขนุน 

4 

2 ศูนย์สุขภำพชุมชน : PCU 
2.1 ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ศรีบรรพต 
2.2 ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ป่าพะยอม 
2.3 ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.กงหรา 
2.4 ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ตะโหมด 
2.5 ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ปากพะยูน 
2.6 คลินิกเวชปฏิบัติบ้านโพธิ์ 
2.7 ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.บางแก้ว 
2.8 ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.เขาชัยสน 
2.9 ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ป่าบอน 
2.10ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 

10 

3 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  124 
รวม 138 

 

การด าเนินงานจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ตามเกณฑ์คุณภาพ : PCC ปี 2560-2561 ทั้งหมด 9 ทีม 
ประกอบด้วย PCC ที่ผ่านเกณฑ์ในปี  2560 จ านวน 4 ทีม และ PCC ที่ผ่านเกณฑ์ในปี 256๑ จ านวน 5 ทีม 
มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (วว.) จ านวน ๒ คน  และแพทย์ที่ผ่านการอบรมเวชศาสตร์ครอบครัว จ านวน 12 
คน ดังตาราง 
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ตำรำงแสดงข้อมูลกำรประเมินคลินิกหมอครอบครัวตำมเกณฑ์คุณภำพ ปี 2560-2561  
 

ล ำดับ ชื่อทีมคลินิกหมอครอบครัว 
ผลกำรประเมิน 

ระบุข้อที่ไม่ผ่ำน 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

คลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด ำเนินกำรปี 60    
1 ศพช.คูหาสวรรค์    
2 ศพช.ท่ามิหร า    
3 ศพช.ดอนยอ    
4 ศพช.เทศบาลควนขนุน    

คลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด ำเนินกำรปี 61    
1 รพ.สต.บ้านสวน    
2 รพ.สต.บ้านไพ    
3 รพ.สต.บ้านหัวถนน    
4 รพ.สต.บ้านแหลมโตนด    
5 รพ.สต.บ้านลานช้าง    
6 สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนปอม 

  
Staff:แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  
1 คนปฏิบัติงาน 1 วัน/สัปดาห์ 

7 รพ.สต.บ้านโคกทราย 
  

Staff:แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  
1 คนปฏิบัติงาน 1 วัน/สัปดาห์ 

8 ศสช.รพ.ปากพะยูน 
  

Staff:แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  
1 คนปฏิบัติงาน 1 วัน/สัปดาห์ 

9 รพ.สต.บ้านล าสินธุ ์
  

Staff:แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  
1 คนปฏิบัติงาน 1 วัน/สัปดาห์ 
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3. ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ
ประเด็น) 
 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 18 ของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพ้ืนที่ (Primary Care Cluster) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2562  
(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561) 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ  เมืองพัทลุง 12 6 50 

- - 12.4 กงหรา 3 0 0 
เขต 12 เขาชัยสน 4 1 25 

- -  ตะโหมด 3 0 0 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 9 2 22.22 

- 7.69 17.31 ปากพะยูน 5 0 0 
 ศรีบรรพต 2 0 0 

ป่าบอน 5 0 0 
บางแก้ว 3 0 0 
ป่าพะยอม 3 0 0 
ศรีนครินทร์ 3 0 0 
รวม 52 9 17.31 

ที่มา :  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
  

ปี 2562 เป้าหมายทั้งจังหวัด 52 ทีม ผ่านเกณฑ์ 9 ทีม (สะสมจากปี 2561) คิดเป็นร้อยละ 17.31  
 
4. กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ 

จังหวัดพัทลุง ได้ด าเนินการตรวจสอบและยืนยันผลการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการ 
พ.ศ.2559–2561 ตามเกณฑ์การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (3S) โดยพบว่าPCC ที่ผ่านเกณฑ์                   
ในปีงบประมาณ 256๒ (ณ ธันวาคม 2561) จ านวน 9 ทีม โดยเน้นการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวในเขตเมือง
ก่อนเป็นล าดับแรก เพ่ือลดความแออัด เพิ่มคุณภาพงานบริการปฐมภูมิ ได้มีการด าเนินงานพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ 2562 คือ พัฒนารูปแบบโครงสร้างและการจัดบริการปฐมภูมิ พัฒนา
ระบบสนับสนุนการพัฒนากลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและทีมสุขภาพ และ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการอภิบาลระบบ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ ซึ่งได้มีการด าเนินงานไปตามแนวทาง ดังนี้ 

1. มีรูปแบบการจัดบริการด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 
2. ระบบการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก โดยใช้เทคโนโลยี เช่น 

Application/Line หรือโทรศัพท์/SMS 
3. ระบบดูแลส่งต่อเชื่อโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายหรือหน่วยบริการที่มี ศักยภาพสูงกว่า 
4. การจัดบริการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคในชุมชน 
5. ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายในการจัดบริการข้อมูลสภานะสุขภาพ กลุ่มวัย/

รายครอบครัว/รายบุคคล 
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Small Success รอบ 3 เดือน ผลกำรด ำเนินงำน 

คลินิกหมอครอบครัวมีการพัฒนาและบริการจัดการ  
อย่างเป็นระบบแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ จ านวน 3 แห่ง 
(33.33%) 

ผ่าน 

 
5. สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

แนวทางในการขับเคลื่อนงานคลินิกหมอครอบครัว เพื่อให้เกิดความส าเร็จ ผู้บริหารทุกระดับ ต้องให้
ความส าคัญ และพัฒนาทีมคลินิกหมอครอบครัวตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัวอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง 

 
6. ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

ขาดแคลนแพทยป์ฏิบัตงิานในโรงพยาบาล ส่งผลให้แพทย ์             
เวชศาสตร์ครอบครัวที่มีอยู่ไม่สามรถออกปฏิบัติงาน                   
ในคลินิกหมอครอบครัวได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(1 คน/3 วัน/สัปดาห์) 

1.ผลิตแพทย์ให้เพียงพอกับการให้บริการในหน่วย
บริการ 
2.จัดหา/ส่งเสริม ให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
เพียงพอต่อการจัดบริการในคลนิิกหมอครอบครัว 

 
 

7. ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย 
ไม่มี 

 

8. ผลงำนเด่น/นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง 
ไม่มี 

      
ผู้รายงาน นางนภาพร เนตรเกื้อกูล 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทร 0855889498  
e-mail pompeyee@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 4 มกรำคม 2562 
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กำรพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิ 
 

๑. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 
    ร้อยละ 60 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว   
 

๒. สถำนกำรณ์ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน ๑๒๔ แห่ง ผ่านเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว ระดับ ๕ ดาว จ านวน ๓๓ แห่งคิดเป็นร้อยละ 26.61  และทุกแห่งผ่านเกณฑ์ ระดับ 
๓ ดาว  
 
๓. ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 60 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุชภาพต าบลที่ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว(5 ดาว) 

ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖1 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ  เมืองพัทลุง ๒๔ ๑๒ ๕๐.๐๐ 
   NA    NA     NA กงหรา ๙ ๑ ๑๑.๑๑ 

เขต ๑๒ เขาชัยสน ๑๓ ๒ ๑๕.๓๘ 
             ตะโหมด ๑๑ ๑ ๙.๐๙ 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน ๑๖ ๕ ๓๑.๒๕ 
 ๑๕ ๓๓ ปากพะยูน ๑๖ ๓ ๑๘.๗๕ 

 ศรีบรรพต ๖ ๑ ๑๖.๖๗ 
ป่าบอน ๑๑ ๑ ๙.๐๙ 
บางแก้ว ๗ ๕ ๗๑.๔๓ 
ป่าพะยอม ๖ ๓ ๕๐.๐๐ 
ศรีนครินทร์ ๕ ๒ ๔๐.๐๐ 
รวม ๑๒๔ ๓๖ ๒๙.๐๓ 

ที่มำ : ระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (รายงาน รพ.สต.ติดดาว) 
 
4. กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง สนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตามโครงการ
พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว โดยก าหนดเป็นนโยบายส าคัญ (MOU) มีการก าหนดมาตรการ
ด้านการบริหาร คือ การปรับปรุงค าสั่งคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องมีบทบาทพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวและเป็นผู้ประเมิน  การสนับสนุนของโรงพยาบาลแม่ข่าย  และการมีส่วน
ร่วมในด้านการก าหนดตัวชี้วัด แผนปฏิบัติงานเพ่ือให้สอดคล้องทุกระดับ  มาตรการด้านการพัฒนาทีม  คือ     
การอบรมให้ความรู้เกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว ปี ๒๕๖๒ มาตรการด้านการ
ประเมินผล มีการก าหนดระบบการประเมินตนเอง ประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน รพ .สต.ติดดาว ระดับ
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อ าเภอ (ครู ค) ในช่วงไตรมาสที่ ๒  และ การประเมินระดับจังหวัด (ครู ข) ในช่วงไตรมาสที่ ๓ เพ่ือให้มีการ
วางแผนที่ชัดเจน และการมีการรายงาน 

  
Small Success รอบ ๓ เดือน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลติดดาว 

๑. ปรับปรุงคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ติดดาว เป็นคณะกรรมการพัฒนาคุรภาพและประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว โดยก าหนดให้มี
คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
ซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบงานตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว และ
คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลติดดาว ระดับจังหวัด (ครู ข)  

๒. ประชุมพัฒนาคณะกรรมการ
ประเมินระดับจังหวัด อ าเภอ 

๒. จัดประชุมผู้ที่รับผิดชอบงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ติดดาว จ านวน ๒ ครั้ง  
๒.๑ ประชุมน าเสนอผลการด าเนินงานปัญหาอุปสรรค และการ
วางแผนเพื่อพัฒนาระบบ  การก าหนดเป้าหมาย และการวาง
แผนการอบรมพัฒนา รพ.สต. การพัฒนาปรับปรุง ประเมินของคระ
กรรมการ ครู ค และการประเมินของคณะกรรมการ ครู ข 
การประชุม  
๒.๒ ประชุมทีมวิทยากร ครู ข เพ่ือวางแผนการจัดอบรมทีมพัฒนา
คุณภาพและประเมิน เตรียมการจัดอบรม 

๓. ประชุมชี้แจงเกณฑ์มาตรฐาน รพ.
สต.ติดดาว ปี ๒๕๖๒ (ฉบับใหม่) 

๓. จัดท าโครงการอบรมทีมพัฒนาคุณภาพและประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว ประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือให้
ความรู้เกณฑ์มาตรฐาน ฉบับใหม่ การวางแผนการประเมิน และการ
ประชุมกลุ่มย่อยวิเคราะห์ประเด็นการสนับสนุนการพัฒนาของ คป
สอ. โรงพยาบาลแม่ข่าย และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่
ต้องพัฒนาต่อยอดตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
5. สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

๕.๑  การปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบปฐมภูมิ ขาดความต่อเนื่องการพัฒนา 
๕.๒  นโยบายการประกวดThe best เพ่ือคัดเลือกระดับอ าเภอ จังหวัด และเขต ท าให้โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลไม่ต้องการเข้าร่วม   
๕.๓  คณะกรรมการประเมินระดับอ าเภอ (ครู ค) ขาดความรู้เข้าใจในเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว และ

ขาดความเข้าใจงานคุณภาพ 
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๕.๔  การประเมินเพ่ือการรายงานผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ทีมจังหวัดได้ลงประเมินเฉพาะ 
                       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว ซึ่งเป็น The best ของอ าเภอ และการประเมินการ 
                       ประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดีเด่น ซึ่งมีเกณฑ์คะแนนของมาตรฐาน รพ.สต.ติด 
                       ดาว ร้อยละ ๕๐ ไม่มีการประเมินให้ครอบคลุมแต่ใช้การประเมินของระดับอ าเภอ ท าให้ผล 
                       การด าเนินงานมีความแตกต่างกันมากและขาดความน่าเชื่อถือ 

 
6.ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

๑. การประกวด รพ.สต.ติดดาว ๑. ไม่มีการประกวด รพ.สต. The best 
๒. ครู ค ระดับอ าเภอไม่ได้ลงประเมินเนื่องจากขาด  
    ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 

๒. จัดอบรมทีมพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัด  
    อ าเภอ  

๓. การประเมินโดยคณะกรรมการ ครู ข ไม่ครอบคลุม ๓. ปรับปรุงค าสั่งคณะกรรมการระดับ 
    จังหวัด ให้มีจ านวน ๒ ทีม และวาง 
    ระบบให้สามารถลงประเมินรพ.สต.ที ่
    ผ่านเกณฑ์ ๕ ดาว ครอบคลุมทุกแห่ง 

๔. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐาน ปี ๒๕๖๒ แต่ระบบ  
    รายงานยังไม่มีการปรับปรุง 

๔ .กระทรวงเร่งรัดการปรับปรุงระบบ  
    รายงาน ในช่วงที่ก าลังรอการปรับปรุงให้  
    อ าเภอรายงานผลการประเมินตาม 
    รายงาน 

 
 

7. ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย / ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย 
การปรับปรุงระบบโปรแกรมข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ ควรเร่งปรับปรุงให้สอดคล้อง

กับเกณฑ์มาตรฐาน ปี ๒๕๖๒ และควรมีวัน เวลา การประเมิน ทุกระดับ  การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง
ช่วงสิ้นปีงบประมาณ ท าให้เร่งรีบการด าเนินงานจะท าให้ขาดคุณภาพ 

 

8. ผลงำนเด่น / นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง 
ไม่มี 

               
             ผู้รายงาน       นางอรสา   เหล่าเจริญสุข 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร              ๐๘๑-๐๙๕๗๘๑๑  
e-mail sahealth@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี    ๙ มกราคม ๒5๖๒ 
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      หัวข้อ  2.2 โครงกำรตำมพระรำชด ำริ  
 

1. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 
อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย > ร้อยละ 85) 
 

2. สถำนกำรณ์ 
สถานการณ์วัณโรคในเขตพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ในปี  พ.ศ. 2561  พบผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้น

ทะเบียน-รักษา จ านวน  461  ราย จ านวนผู้ป่วย TB/HIV จ านวน 39 ราย ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 
จ านวน  3  ราย  และใน Cohort 1/61  มีอัตราการรักษาส าเร็จของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 94.2   
อัตราตาย ร้อยละ  3.5  และอัตราการขาดยา ร้อยละ  2.3   ปัจจัยส าคัญที่เป็นปัญหาของจังหวัดพัทลุง         
คือ  ผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิตระหว่างการรักษา  ซึ่งส่วนใหญ่คือกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ติดเชื้อ HIV 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
3.ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
ตัวช้ีวัด : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  (เป้าหมาย > ร้อยละ 85) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561 
2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ  เมืองพัทลุง 30 ก าลังรักษา 100 
82.99 82.34 83.24 กงหรา 3 ก าลังรักษา 100 

เขต 12 เขาชัยสน 6 ก าลังรักษา 100 
84.15 85.76 84.74 ตะโหมด 1 ก าลังรักษา 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 16 ก าลังรักษา 100 
82.18 85.92 90.56 ปากพะยูน 4 ก าลังรักษา 100 

 ศรีบรรพต 4 ก าลังรักษา 100 
ป่าบอน 3 ก าลังรักษา 100 
บางแก้ว 0 0  
ป่าพะยอม 7 ก าลังรักษา 100 
ศรีนครินทร์ 5 ก าลังรักษา 100 
รวม 79 ก าลังรักษา 100 

ที่มำ : โปรแกรม TBCM  online 
 

4. กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ 
ผลการด าเนินงานความครอบคลุมในการค้นหารายป่วย  ปีงบประมาณ 2561 พบว่า มีการวินิจฉัยและ

ขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท จ านวน 461 ราย ความครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ51.51  
ของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่คาดว่าจะมี โดยแยกรายอ าเภอดังนี้ 
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    ตำรำงท่ี 1  ควำมครอบคลุมในกำรค้นหำรำยป่วยแยกรำยอ ำเภอ 
อ าเภอ ประชากรกลางปี Estimate All Form 

(172:100,000) 
ผลงาน ร้อยละความ

ครอบคลุม 
เมืองพัทลุง 121,252 208 144 69.23 
กงหรา 36,186 62 22 35.48 
เขาชัยสน 44,968 77 43 55.84 
ตะโหมด 31,210 53 24 45.28 
ควนขนุน 84,497 145 76 52.41 
ปากพะยูน 50,931 87 26 29.89 
ศรีบรรพต 17,959 30 17 56.67 
ป่าบอน 47,713 82 29 35.37 
บางแก้ว 26,583 45 23 51.11 
ป่าพะยอม 35,787 61 29 47.54 
ศรีนครินทร์ 26,637 45 28 62.22 
รวม 523,723 895 461 51.51 

ผลการด าเนินการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย  ปีงบประมาณ  2561  พบว่า กลุ่มที่ด าเนินการได้
น้อยที่สุด คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม  รองลงมาคือ กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี  คิดเป็นร้อยละ 86.02 และ 87.20 
ตามล าดับ    และยังพบว่ากลุ่มเสี่ยงเป้าหมายที่พบป่วยเป็นวัณโรคมากที่สุด คือ กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี  รองลงมา  
คือ กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน/ใกล้ชิด คิดเป็นอัตราป่วย  1632.8  และ  1057.8  ต่อแสนประชากร  ตามล าดับ  

 
ตำรำงท่ี 2  ผลกำรด ำเนินงำนคัดกรองค้นหำวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเป้ำหมำย 
กลุ่มเป้ำหมำย ผู้สัมผัสร่วม

บ้ำน/ใกล้ชิด 
HIV DM เรือนจ ำ แรงงำน

ต่ำงด้ำว 
ผู้สูงอำยุท่ี
มีโรคร่วม 

บุคลำกร
สำธำรณสุข 

รวม 

เป้าหมาย(คน) 1,426 2,266 11,539 1,812 934 3,498 3,781 25,118 
ผลงาน(Xray) 1,339 1,976 10,641 1,812 915 3,009 3,393 23,085 

ร้อยละ 93.89 87.20 92.22 100 97.97 86.02 89.74 91.91 
พบป่วยวัณโรค 15 37 47 9 1 14 4 127 

อัตราป่วยต่อ
แสน ปชก 

1057.8 1632.8 407.3 496.7 107.1 400.2 105.8 505.6 
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กรำฟที่ 1 ผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนการรักษาใน ปี  2560 จ าแนกรายอ าเภอ 

86.07
66.67

93.55
78.57

88.24
75 78.57 79.27 84.21

95.83 93.75 85.6

0.86 0.26
9.02

23.81

6.45

7.14

11.76

15
21.43

8.33
15.79

6.25
10.28

3.28 9.52
7.14

10 8.33
4.17 3.08

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

รักษำส ำเร จ ล้มเหลว เสียชีวิต ขำดยำ โอนออก เปลี่ยนวินิจ ัย

          

จากกราฟที่ 1 พบว่า ผลการรักษาเมื่อสิ้นสุดการรักษาของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ในปีงบประมาณ 2560  
อัตราการรักษาส าเร็จ  คิดเป็นร้อยละ 85.60 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85)  แต่ยังพบ
อัตราการเสียชีวิตระหว่างการรักษาสูงถึงร้อยละ 10.28 และอัตราการขาดการรักษา ร้อยละ 3.08   

 

กรำฟที่ 2 ผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนการรักษาใน ไตรมาส 1/2561  
   จ าแนกรายอ าเภอ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
จากกราฟที่ 2 พบว่า ผู้ป่วยวณัโรคปอดรายใหม่ข้ึนทะเบียนรักษาในไตรมาส 1/61  จ านวน 86 ราย   

รักษาส าเร็จ  80 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.2  ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85)  เสียชีวิต 3 
ราย  คิดเป็นร้อยละ 3.5  และขาดยา 2  ราย  คิดเป็นร้อยละ 2.3 
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ผลการด าเนินงานความครอบคลุมในการค้นหารายป่วย   ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 
2561 – 31 ธันวาคม 2561) พบว่า มีการวินิจฉัยและขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท  
จ านวน 99 ราย  ความครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ  12.33  ของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่คาดว่าจะมี   โดยแยกราย
อ าเภอดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 1  ควำมครอบคลุมในกำรค้นหำรำยป่วยแยกรำยอ ำเภอ 
อ าเภอ ประชากรกลางปี Estimate All Form 

(156:100,000) 
ผลงาน ร้อยละความครอบคลุม 

เมืองพัทลุง 116,509 182 36 19.81 
กงหรา 36,355 57 4 7.05 
เขาชัยสน 45,026 70 7 9.97 
ตะโหมด 31,326 49 3 6.14 
ควนขนุน 84,449 132 21 15.94 
ปากพะยูน 51,094 80 6 7.53 
ศรีบรรพต 18.028 28 5 17.78 
ป่าบอน 47,839 75 4 5.36 
บางแก้ว 26,641 42 0 0.00 
ป่าพะยอม 35,893 56 9 16.07 
ศรีนครินทร์ 26,738 42 5 11.99 
รวม 519,898 811 100 12.33 

ที่มา :โปรแกรม TBCM Online ณ 31 ธันวาคม 2561 
 

พบว่า  ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนรักษาในไตรมาส 1/62 จ านวน 79 ราย ก าลังรักษา   
จ านวน 77  ราย  คิดเป็นร้อยละ 97.47 โอนออก (รักษาที่โรงพยาบาลพัทลุง) จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 
2.53 คาดว่าเมื่อสิ้นสุดการรักษา จะสามารถรักษาได้ส าเร็จทุกราย  

Small Success รอบ 3 เดือน ผลกำรด ำเนินงำน 
1.Situation  analysis : วิเคราะห์สถานการณ์  
ขนาดและความรุนแรงของปัญหา  กลุ่มเสี่ยง/
กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่เป้าหมาย  ช่องว่างและ
ปัญหาอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการเสียชีวิต  ขาดยา
และการติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรค 

สถานการณ์วัณโรคในเขตพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ในปี พ.ศ. 
2561   พบผู้ป่วยวณัโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนรักษา 
จ านวน  461 ราย ความครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ  
51.51 ของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่คาดว่าจะมี   จ านวน
ผู้ป่วย TB/HIV จ านวน 39 ราย ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนาน จ านวน  3  ราย   และใน Cohort 1/61  มีอัตรา
การรักษาส าเร็จของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  ร้อยละ  
94.2 อัตราตาย ร้อยละ  3.5  และอัตราการขาดยา ร้อย
ละ  2.3 
ช่องว่าง (GAP) ในการด าเนินงานแผนงานควบคุมวัณโรค  
-การเข้าถึงบริการรักษาช้า วัณโรคส่วนใหญ่เข้าสู่ระบบ
บริการล่าช้า พบว่าเป็นวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ ตรวจพบ
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Small Success รอบ 3 เดือน ผลกำรด ำเนินงำน 
เชื้อจ านวนมากในปอด ประกอบกับมีโรคร่วม สูงอายุ ท าให้
เสียชีวิตในระหว่างการรักษาสูง  ร้อยละ 10.86          
ปัญหาอุปสรรค                                                   
-นโยบายระดับท้องถิ่นมีความส าคัญล าดับรอง 
-การดูแลผู้ป่วยวัณโรคในสถานบริการสาธารณสุข
ภาคเอกชนยังไม่สอดคล้องตามแนวทางวัณโรคแห่งชาติ 

2.planning  จัดท าแผนงานเพ่ือลดการ
เสียชีวิต  การขาดยา  และพัฒนาระบบการส่ง
ต่อและติดตามผลการรักษา 

1.นิเทศติดตามการด าเนินงานรายไตรมาส 
2.โครงการคัดกรองวัณโรคในเรือนจ า 
3.จัดตั้ง case  management  team  ก ากับติดตาม
รักษาของทุกโรงพยาบาล 
4.ใช้โปรแกรม TB CM  ในการก ากับติดตามและส่งต่อ
ผู้ป่วยในทุกระดับ 
5.ประสาน พมจ.  ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรคท่ีมีความ
เดือดร้อนทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ  

 
4. สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

1. การบันทึกขอมูลและรายงานขอมูลผูปวยวัณโรคผาน โปรแกรม TBCM Online  จังหวัดพัทลุงสามารถ
ด าเนินการไดครบทุกโรงพยาบาล   แต่ยังพบว่าการบันทึกข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพได้   
เพ่ือให้เกิดความครอบคลุม ครบถ้วน ในการบันทึกข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบงานจึงต้องมีเวลาที่เหมาะสม
เพียงพอส าหรับการบันทึกข้อมูล    

2. การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรควัณโรคในพ้ืนที่ จะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง มี
กิจกรรมการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ การสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากร ในพ้ืนที่มี ความส าคัญมาก อีกทั้งการ
พยายามที่จะรับประทานยาของผู้ป่วยเพื่อให้ครบตามมาตรฐานเป็นเรื่องของความล าบากทั้งในเรื่องสภาพจิตใจของ
ผู้ป่วยและผลข้างเคียงจากการใช้ยาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการรักษาให้มีคุณภาพ 

3. การย้ายถิ่นฐานของผู้ป่วยวัณโรค  พบว่า ผู้ป่วยวัณโรค เมื่อป่วยจะย้ายกลับภูมิล าเนาเดิม  ท าให้การ
ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนเป็นไปได้ยาก   โดยเฉพาะผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา  ส่งผลให้เกิดการแพร่เชื้อดื้อยาได้ 
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5. ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

การเข้าถึงบริการรักษาช้า วัณโรคส่วนใหญ่เข้าสู่ระบบ
บริการล่าช้า พบว่าเป็นวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ ตรวจ
พบเชื้อจ านวนมากในปอด ประกอบกับมีโรคร่วม สูงอายุ 
ท าให้เสียชีวิตในระหว่างการรักษาสูง 

-เพ่ิมความครอบคลุมการค้นหาและรักษา 
-สนับสนุนให้มีการประชุมกรณีเสียชีวิต เพื่อ
ส ารวจปัญหา หาแนวทางแก้ไขต่อไป 
-กรณีเกิดผู้ป่วยเชื้อดื้อยาควรมีการประชุม
กรณีศึกษาระดับเขต เพื่อการแก้ปัญหาและ
พัฒนาระบบการด าเนินงาน 

ด้านเศรษฐกิจ ผู้ป่วยวัณโรค ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  
โดยเฉพาะกลุ่มใช้แรงงาน รับจ้าง หาเช้ากินค่ า รายได้ต่ า
เป็นรายวัน เมื่อเจ็บป่วยหยุดงานไม่ได้ มีภาระค่าใช้จ่าย
เลี้ยงดูครอบครัว ท าให้ขาดยา 

-สนับสนุนให้ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการช่วยเหลือ
ทางด้านเศรษฐกิจจากพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงจากมนุษย์ (พมจ.) 
-จัดให้มีพ่ีเลี่ยงก ากับการกินยา และติดตามการ
เยี่ยมบ้าน  และ case  management  team   
เพ่ือติดตามการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 

 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย 
สนับสนุนให้มีนโยบายการด าเนินงานวัณโรคอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้สามารถลดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

7. ผลงำนเด่น / นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง 
ไม่มี 

      
ผู้รายงานนางเกษณี     ไชยเพชร 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
โทร 089-9755512   
e-mail K.chaipet@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 09/01/2562   
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หัวข้อ 2.3 กำรพัฒนำระบบบริกำร Service Plan) 
 

กำรพัฒนำระบบบริกำรให้มีกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล (RDU) 
๑.สถำนกำรณ์ 

จังหวัดพัทลุง ได้ด าเนินการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU ขั้นที่ ๒ ปี ๒๕๖๑ (RDU๑ 
+ RDU๒) ที่ผ่านมาผลงานคิดเป็น ๙.๐๙ %  ตามตารางข้างล่างดังต่อไปนี้ 

เขตอ าเภอ จ านวน
รพ.

ทั้งหมด 

จ านวน 
รพ.ผ่าน
เกณฑ์ 
RDU ๑ 

ร้อยละ รพ.
ผ่านเกณฑ์ 
RDU ๑ 

จ านวน รพ.
สต.และ
หน่วย

บริการลูก
ข่ายท้ังหมด 

จ านวน รพ.
สต.และหน่วย
บริการลูกข่าย
ทั้งหมด ผ่าน

เกณฑ์ RDU ๒ 

ร้อยละรพ.สต.
และหน่วย

บริการลูกข่าย 
ผ่านเกณฑ์ 
RDU ๒ 

ผ่านเกณฑ์ RDU 
ขั้นที่ ๑ RDU
๑+RDU๒ 

เมือง ๑ ๐ ๐ ๒๗ ๒๐ ๗๔.๐๗ X 
กงหรา ๑ ๐ ๐ ๙ ๙ ๑๐๐.๐๐ X 
เขาชัยสน ๑ ๐ ๐ ๑๔ ๑๔ ๑๐๐.๐๐ X 
ตะโหมด ๑ ๐ ๐ ๑๑ ๑๐ ๙๐.๙๑ X 
ควนขนุน ๑ ๐ ๐ ๑๗ ๑๕ ๘๘.๒๔ X 
ปากพะยูน ๑ ๐ ๐ ๑๘ ๑๘ ๑๐๐.๐๐ X 
ศรีบรรพต ๑ ๑ ๑๐๐ ๖ ๖ ๑๐๐.๐๐ √ 
ป่าบอน ๑ ๐ ๐ ๑๑ ๑๐ ๙๐.๙๑ X 
บางแก้ว ๑ ๐ ๐ ๘ ๘ ๑๐๐.๐๐ X 
ป่าพะยอม ๑ ๐ ๐ ๗ ๗ ๑๐๐.๐๐ X 
ศรีนครินทร ์ ๑ ๐ ๐ ๕ ๕ ๑๐๐.๐๐ X 
รวม ๑๑ ๑ ๙.๐๙ ๑๓๓ ๑๒๒ ๙๑.๗๓ X 

ส าหรับแนวโน้มการใช้ยาปฏิชีวนะใน ๔ โรค ได้แก่ โรคติดเชื้อทางเดินระบบหายใจส่วนบน , โรคอุจจาระ
ร่วงเฉียบพลัน, การใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงหลังคลอดด้วยวิธีปกติ , การใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดอุบัติเหตุ มี
แนวโน้มที่ลดลงมากเมื่อเทียบกับข้อมูลปี ๒๕๖๐ ซึ่งหลายโรงพยาบาลเกือบจะผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดแต่ผลจาก
กิจกรรมที่เริ่มท าในไตรมาส ๒ ท าให้ไตรมาส ๑ ของปี ๒๕๖๑ ยังคงท าให้มีการใช้ยาปฏิชีวนะที่สูง ส่งผลสะสมท า
ให้ผลงานรวมทั้งปีไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ก็เกินเกณฑ์ที่ก าหนดเล็กน้อย  ปัญหาที่ยังคงพบและต้องแก้ไขในปี 
๒๕๖๒ คือ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลต้องให้ความรู้และก ากับแพทย์หมุนเวียนที่มาปฏิบัติงานใหม่ในโรงพยาบาล
ชุมชนในการใช้ยาปฏิชีวนะในทั้ง ๔ กลุ่มโรคต่อไป,  เภสัชกรต้องประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะเพ่ิมขึ้น (DUE), สร้าง
ความตระหนักรู้ในการใช้ยาปฏิชีวนะของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลและรพ.สต. อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ประชาชนในชุมชน เพื่อให้การด าเนินการใน RDU ขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ส าเร็จลุล่วงและเกิดประโยชน์ต่อผู้สั่งใช้ยา
และประชาชนผู้ที่ได้รับการรักษา 

 
๒.ประเด็นกำรตรวจรำชกำรที่มุ่งเน้น :  กำรพัฒนำระบบบริกำรให้มีกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล  

๒.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
๒.๒ รพ.สต. ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 
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เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินกำร แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

๑.โรงพยำบำลส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล 
RDU ๑  ขั้นที่ ๑ และ ๒ 
 

ด าเนินกิจกรรมตาม
กุญแจ PLEASE 

๑.ติดตามกิจกรรม ขั้นที่ ๑ 
- ส่ ง เส ริ มกา ร ใช้ ย า ในบัญชี ย าหลั ก

แห่งชาติ 
- PTC เข้มแข็ง 
- ฉลากยามาตรฐาน 
- ตัดยาที่ไม่เหมาะสมออกจากบัญชียา

โรงพยาบาล 
- ส่งเสริมจริยธรรมฯ 
2.ติดตามกิจกรรม ขั้นที่ ๒ 
- ลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จ าเป็นใน ๔ 

กลุ่มโรค 
- ดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 

สตรีตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไต 

RDU ขั้นที่ ๑ ≥ ๙๕ % 
RDU ขั้นที่ ๒ ≥ ๒๐ % 

๒.รพ.สต. ส่งเสริมกำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงรับผิดชอบ  
RDU ๒ ขั้นที่ ๑ และ ๒ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ

ใน ๒ กลุ่มโรค ได้แก่ 
RI และ AD 

ติดตามร้อยละของ รพ.สต. ใน CUP ที่ใช้
ยาปฏิชีวนะผ่านเกณฑ์ทั้ง RI และ AD 

๓.Small Success  

ไตรมำส ๑ 
RDU ขั้นที่ ๑ ≥ ร้อยละ ๘๐ 
RDU ขั้นที่ ๒ ≥ ร้อยละ ๑๐ 

ไตรมำส ๒ 
RDU ขั้นที่ ๑ ≥ ร้อยละ ๘๕ 
RDU ขั้นที่ ๒ ≥ ร้อยละ ๑๐ 

ไตรมำส ๓ 
RDU ขั้นที่ ๑ ≥ ร้อยละ ๙๐ 
RDU ขั้นที่ ๒ ≥ ร้อยละ ๑๕ 

ไตรมำส ๔ 
RDU ขั้นที่ ๑≥ร้อยละ ๙๕   
RDU ขั้นที่ ๒≥ร้อยละ ๒๐ 

๔. ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์  
ผลการด าเนินงาน RDU ขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒  จ าแนกตามโรงพยาบาล 

ล ำ
ดับ 

ตัวชี้วัด รำยกำร
ข้อมูล 

อ.เ
มือ

ง 

อ.ก
งห

รา
 

อ.เ
ขา

ชัย
สน

 

อ.ต
ะโ

หม
ด 

อ.
คว

นข
นนุ

 

อ.
ปำ

กพ
ะย

ูน 

   
   

   
อ.

ศร
ีบร

รพ
ต 

อ.
ป่ำ

บอ
น 

อ.
บำ

งแ
ก้ว

 

อ.
ป่ำ

พะ
ยอ

ม 

อ.
ศร

ีนค
ริน

ทร
 ์ ภาพ รวม

จังหวัด
ข้อมูล    

ณ ๘ ม.ค 
๖๒ 

ภาพ 
รวมจงัหวัด 

รอบ ๑ 
ข้อมูล ตค.
๖๒-ธ.ค๖๒ 

๑ ร้อยละของ
โรงพยำบำลที่ใช้ยำ
อย่ำงสมเหตุผล  
(โร งพยาบาลผ่ าน
เง่ือนไขตาม RDU๑ 

และ รพ.สต.ผ่ าน
เงื่อนไขตาม RDU๒) 

เป้ำหมำย 

(จ านวน รพ.
ทั้งหมด) 

๒๘ ๑๐ ๑๕ ๑๒ ๑๘ ๑๙ ๗ ๑๒ ๙ ๘ ๖ ๑๔๔ ๑๔๔ 

ผลงำน 

จ านวน รพ. 
ผ่าน RDU ขั้น

ที่ ๑ 

๑๙ ๑๐ ๑๕ ๑๒ ๑๖ ๑๙ ๗ ๑๒ ๙ ๘ ๖ ๑๓๓ ๑๓๓ 
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ล ำ
ดับ 

ตัวชี้วัด รำยกำร
ข้อมูล 

อ.เ
มือ

ง 

อ.ก
งห

รา
 

อ.เ
ขา

ชัย
สน

 

อ.ต
ะโ

หม
ด 

อ.
คว

นข
นนุ

 

อ.
ปำ

กพ
ะย

ูน 

   
   

   
อ.

ศร
ีบร

รพ
ต 

อ.
ป่ำ

บอ
น 

อ.
บำ

งแ
ก้ว

 

อ.
ป่ำ

พะ
ยอ

ม 

อ.
ศร

ีนค
ริน

ทร
 ์ ภาพ รวม

จังหวัด
ข้อมูล    

ณ ๘ ม.ค 
๖๒ 

ภาพ 
รวมจงัหวัด 

รอบ ๑ 
ข้อมูล ตค.
๖๒-ธ.ค๖๒ 

เกณฑ์ตัวชี้วัด :  
๑.RDU ขั้นที่ ๑ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 
ของรพ.ท้ังหมด 

๒.RDU ขั้นที่ ๒ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
ของรพ.ทั้งหมด 

ร้อยละ ๖๗.๘๖ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๘.๘๙ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐  ๙๒.๓๖  ๙๒.๓๖ 

ผลงำน 

จ านวน รพ. 
ผ่าน RDU 

ขั้นที่ ๒ 

๑๘ ๑๐ ๑๔ ๑๑ ๑๕ ๑๘ ๗ ๑๒ ๙ ๗ ๕ ๑๒๖ ๑๒๖ 

ร้อยละ ๖๔.๒๙  ๑๐๐   ๙๓.๓๓  ๙๑.๖๗  ๘๓.๓๓ ๙๔.๗๔  ๑๐๐  ๑๐๐ ๑๐๐  ๘๗.๕  ๘๓.๓๓  ๘๗.๕ ๘๗.๕ 

*หมำยเหตุ : ร้อยละ RDU ข้ันท่ี ๑ ค ำนวณจำก จ ำนวน รพ.ท่ีผ่ำนข้ันท่ี ๑และข้ันท่ี๒ รวมกัน เช่น  จังหวัด ก. มีจ ำนวน รพ.ท้ังหมด ๑๐ แห่ง  ผ่ำนเง่ือนไขเฉพำะข้ัน ๑ จ ำนวน ๖ 
แห่ง และผ่ำนเง่ือนไขข้ันท่ี ๒ จ ำนวน ๒ แห่ง  ดังนั้น  ร้อยละของ RDU ข้ันท่ี ๑ = (๖+๒) x๑๐๐ /๑๐   = ๘๐
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รำยชื่อรพ. 

ระดับ 
A  
S 

M๑ 
M๒ 
F๑ 
F๒ 
F๓ 

RDU ๑ (ขั้นที่๑) RDU๑ (ขั้นที่ ๒) RDU ๒ 

สรปุผลกำรประเมิน 
RDU 

 
 

 

 ๑)  ร้อยละ 
 กำรสั่งใชย้ำใน

บญัชียำหลกั
แห่งชำต ิ

 ๒)  กำร
ด ำเนิน 

  งำนของ 
PTC ใน
กำรชี ้

  น ำส่งเสริม 
RDU 

๓)  รำยกำรยำ 
ทีค่วรตดั 

๔)  กำร
จัดท ำ 
ฉลำก
มำตร 
ฐำน  

 
 

๕) กำรส่งเสริม
จริยธรรมใน
กำรจดัซือ้ยำ
และส่งเสริม
กำรขำยยำ 

ร้อยละกำรใชย้ำปฏิชีวนะในกลุ่มโรค ๕) ร้อยละกำร
ใชG้liben 
clamide 

ใน DM สูงอำย ุ
/ไตระดบั ๓ 

๖) ร้อยละ
ก ำ ร ใ ช้ 
NSAIDs  

ในผู้ป่ วยไต 
ระดับ ๓ 

๗.) จ ำนวน
สตรีตั้งครรภ์
ที่ ใ ช้ ย ำ 
Warfarin, 
Statin, 
Ergots 

๖) ร้อยละของ รพ.สต. ในเครือข่ำย
ระดับอ ำเภอที่ ผ่ ำนเกณฑ์ ใช้ ยำ
ปฏิชีวนะทั้งโรค RI และ AD 

 

๑)  RI ๒)  AD ๓)  FTW ๔) APL 

ร้อยละ  ระดบั  
 จ ำนวน 
รำยกำร 

ระดบั  ระดบั  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ รำย ผ่ำน ทั้งหมด ร้อยละ ขั้นที ่๑ ขั้นที ่๒ 

๑.พัทลุง S ๘๘.๔๙ ๓ ๑ ๔ ๓ ๔๐.๐๗ ๓๒.๐๖ ๕๑.๐๗ ๒๖.๐๒ ๐ ๓.๑๐ ๐ ๑๙ ๒๗ ๗๐.๓๗ √ X 
๒.กงหรา F๒ ๙๙.๙๗ ๓ ๐ ๓ ๔ ๑๖.๘๖ ๑๔.๒๐ ๕๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๙ ๙ ๑๐๐ √ √ 
๓ เขาชัยสน F๒ ๙๕.๘๑ ๓ ๐ ๓ ๓ ๒๐.๖๑ ๘.๑๓ ๕๖.๐๔ ๙.๕๒ ๐ ๔.๓๐ ๐ ๑๔ ๑๔ ๑๐๐ √ X 
๔.ตะโหมด F๒ ๙๗.๔๙ ๓ ๐ ๓ ๔ ๒๑.๓๕ ๒๖.๕๒ ๓๔.๘๕ ๑๒.๕๐ ๐ ๒.๓๗ ๐ ๑๑ ๑๑ ๑๐๐ √ X 
๕.ควนขนุน M๒ ๙๒.๔๔ ๓ ๐ ๓ ๓ ๓๘.๘๓ ๕๓.๐๕ ๖๔.๓๑ ๕.๗๕ ๐ ๐.๙๐ ๐ ๑๕ ๑๗ ๘๘.๒๔ √ X 
๖.ปากพะยูน F๒ ๙๕.๕๖ ๓ ๐ ๔ ๔ ๒๑.๘๖ ๒๔.๘๓ ๒๓.๘๙ ๘.๘๒ ๐ ๑.๒๕ ๐ ๑๘ ๑๘ ๑๐๐ √ X 
๗.ศรีบรรพต F๒ ๙๕.๔๖ ๓ ๐ ๓ ๓ ๙.๔๑ ๙.๔๐ ๒๓.๐๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๖ ๖ ๑๐๐ √ √ 
๘.ป่าบอน F๒ ๙๙.๕๘ ๓ ๐ ๓ ๓ ๑๗.๕๑ ๑๗.๔๔ ๕๐.๐๐ ๘.๑๖ ๐ ๐.๓๓ ๐ ๑๑ ๑๑ ๑๐๐ √ √ 
๙.บางแก้ว F๒ ๙๘.๘๖ ๓ ๐ ๔ ๓ ๑๖.๓๗ ๑๓.๖๖ ๓๒.๕๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๔๖ ๐ ๘ ๘ ๑๐๐ √ √ 
๑๐.ป่าพะยอม F๒ ๙๐.๖๗ ๓ ๐ ๔ ๓ ๑๙.๕๖ ๒๘.๓๓ ๓๖.๐๘ ๒๑.๒๑ ๐ ๐.๓๗ ๐ ๗ ๗ ๑๐๐ √ X 
๑๑.ศรีนครินทร์ F๓ ๙๖.๐๕ ๓ ๐ ๓ ๓ ๑๘.๗๔ ๑๐.๙๕ ๕๓.๙๗ ๐.๐๐ ๐ ๐.๕๘ ๐ ๕ ๕ ๑๐๐ √ X 
รวม(แห่ง)ผ่ำน  ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๖ ๖ ๗ ๙ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๒๓ ๑๓๓ ๙๒.๔๘ ๑๑ ๔ 

เกณฑ์เป้ำหมำย  

รพ. ระดับ 
A ≥ ๗๕ % 
S ≥ ๘๐% 
M๑-M๒ ≥ ๘๕% 
F๑-F๓ ≥  ๙๐% 

ระดับ 
๓  

≤ ๑ 
รำยกำร 

ระดับ ๓  ระดับ ๓  

รพท≤ ร้อย
ละ ๓๐ 

รพช..≤ ร้อย
ละ ๒๐ 

 

≤ร้อยละ 
๒๐ 

≤ร้อยละ   
๕๐ 

≤ ร้อยละ 
๑๕ 

≤ ร้อยละ 
๕ 

≤ ร้อยละ 
๑๐ 

๐ รำย 
ขั้น ๑ ≥ รอ้ยละ ๔๐ 
ขั้น ๒ ≥ ร้อยละ ๖๐ 

ขั้นที่ ๒ ≥ ร้อยละ ๒๐ 

สรปุผลกำรด ำเนินงำน 
 

๑)  A   =  จ ำนวน รพ.ทีผ่่ำน  
               ขั้นที่ ๑   ภำพรวมจังหวดั จ ำนวน ๑๓๓ แห่ง ( ๑๑ cup ) รวมรพช,รพท 
               ขั้นที่ ๒   ภำพรวมจังหวัด  จ ำนวน ๑๒๖ แห่ง ( ๔ cup )รวมรพช,รพท 
๒)  B    =  จ ำนวน รพ. ทั้งหมดในจังหวัด    จ ำนวน ๑๔๔ แห่ง ( ๑๑ Cup )รวมรพช,รพท 

๓)  C  =  ร้อยละของโรงพยำบำลที่เป็น รพ.ส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล ในจังหวัด   ( A / B ) x ๑๐๐ 
      ขั้นที่ ๑   คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๖ เม่ือคิดจำกจ ำนวนโรงพยำบำล และคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐  เม่ือคิดเป็นรำย cup 

      ขั้นที่ ๒   คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ เม่ือคิดจำกจ ำนวนโรงพยำบำล และคิดเป็น ร้อยละ ๓๖.๓๖ เม่ือคิดเป็นรำย cup 
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๕.สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์  สังเครำะห์ จำก
กำรตรวจติดตำม 

การด าเนินงานใน RDU ขั้นที่ ๑ บรรลุตามเป้าหมายและคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ เมื่อคิดเป็นในภาพ
ของ cup และขั้นที่ ๒ ร้อยละ ๓๖.๓๖ (เกณฑ์ร้อยละ ๑๐ ไตรมาส ๑)  และ (เกณฑ์ร้อยละ ๒๐ ไตรมาส ๔)  ทั้งนี้
การด าเนินงานใน RDU ขั้นที่ ๒ ในไตรมาสที่ ๑ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลงาน RDU ขั้นที่ ๒ ในปี 
๒๕๖๑ ซึ่งในขณะนี้มีโรงพยาบาลจ านวน ๔ โรงพยาบาล ที่ได้ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย ได้แก่ โรงพยาบาลบาง
แก้ว,โรงพยาบาลศรีบรรพต,โรงพยาบาลกงหรา และ โรงพยาบาลป่าบอน  และทั้ง ๔ โรงพยาบาลก็ยังผ่าน RDU ขั้น
ที่ ๓ เช่นกัน  ส่วนโรงพยาบาลอ่ืนๆ การใช้ยาปฏิชีวนะใน ๔ โรค ได้แก่ โรคติดเชื้อทางเดินระบบหายใจส่วนบน,
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน, การใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงครบก าหนดคลอดด้วยวิธีปกติ , การใช้ยาปฏิชีวนะใน
บาดแผลสดอุบัติเหตุ มีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงไม่ถึงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และต้องมีการติดตามเพ่ือรอดูผลงาน
ในไตรมาสถัดไป  ส าหรับการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดทุกโรงพยาบาลมีแนวโน้มลดลงและมีหลาย
โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ในส่วนนี้แล้ว เนื่องจากทางกระทรวงมีการปรับเกณฑ์ใหม่ (≤ ร้อยละ ๕๐ จากเดิม ≤ 
ร้อยละ ๔๐) เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในความเป็นจริงมากขึ้น ส่วนการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคโรคติดเชื้อ
ทางเดินระบบหายใจส่วนบน, โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน มีแนวโน้มที่ลดลงทุกโรงพยาบาล และส าหรับการใช้
ยาปฏิชีวนะในหญิงครบก าหนดคลอดด้วยวิธีปกติผ่านไม่ผ่านเกณฑ์ ๒ โรงพยาบาลได้แก่ โรงพยาบาลพัทลุง 
และ โรงพยาบาลป่าพะยอม และส าหรับกรณีของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ซึ่งยังไม่มีห้องคลอด แต่จะเกิดกรณี
ที่มีการคลอดฉุกเฉินมาจากบ้านหรือจากที่อ่ืนทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์จึงมีการพิจารณาและรักษาดูแล
เบื้องต้นก่อนที่จะมีการส่งผู้ป่วยต่อไปยังโรงพยาบาลพัทลุง  การด าเนินงานที่ดีขึ้นเนื่องจากทางจังหวัดพัทลุงลง
พ้ืนที่เร่งท าความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในหลายๆสาขา โดยได้รับเกียรติจาก                          
นายแพทย์ก าพล กาญจโนภาส ประธาน RDU เขต ๑๒ คนเก่า ลงพ้ืนที่เยี่ยมและให้ค าแนะน าสร้างความเข้าใจ
กับทุกโรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุง และอีกทั้งทางจังหวัดได้มีการจัดประชุมติดตามการด าเนินงาน RDU ใน
ทุกๆไตรมาส 

ประเด็นควำมเสี่ยงที่ต้องด ำเนินกำรแก้ไขดังนี้  
๑.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลต้องให้ความรู้และก ากับแพทย์หมุนเวียนที่มาปฏิบัติงานใหม่ใน

โรงพยาบาลชุมชนในการใช้ยาปฏิชีวนะในทั้ง ๔ กลุ่มโรคต่อไป, 
๒.เภสัชกรต้องประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะเพ่ิมข้ึน (DUE)  
๓.สร้างความตระหนักรู้ในการใช้ยาปฏิชีวนะของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลและ  รพ.สต. 

อย่างต่อเนื่อง รวมถึงประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ในปี ๒๕๖๒ ในเขตสุขภาพที่ ๑๒ จะท ากิจกรรมนี้ร่วมกันทุก
จังหวัด  โดยในส่วนของเจ้าหน้าที่จะสุ่มประเมินความรู้ผ่านแบบสอบถามทาง google form (ต้นแบบของรพ.
สงขลา) และในประชาชนทาง PAPER  ของอย. ซึ่งจะวัด ๒ ครั้งโดยมีเป้าหมายมีความตระหนักรู้ดีขึ้นไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๒๐ 
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๖.ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้

กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งท่ีผู้ท ำหน้ำที่ตรวจรำชกำรรับ
ไปประสำน หรือ ด ำเนินกำรต่อ 

๑.ตัวชี้วัดร้อยละการใช้ยา
ปฏิชีวนะใน ๔ กลุ่มโรคในระดับ
โรงพยาบาล มีแนวโน้มการลดลงที่
เยอะมากของการใช้ยาปฏิชีวนะ 
แต่ยังคงมีโรงพยาบาลหลาย
โรงพยาบาลที่ยังด าเนินการไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์เป้าหมาย ยังคงต้องมี
การกระตุ้น สร้างความตระหนักรู้
ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการสั่งใช้ยา
อย่างสมเหตุผล 
๒.แพทย์ใหม่ส่วนใหญ่ยังไม่ให้
ความร่วมมือในการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุสมผล ปัญหามาจาก
อาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยยัง
ไม่ให้ความส าคัญนโยบาย RDU 
ของกระทรวงสาธารณสุข 

๑.ผลิตสื่อต้นแบบในการสร้างความ
ตระหนักรู้ในเรื่องของการใช้ยา
ปฏิชีวนะใน ๔ กลุ่มโรค เพ่ือให้
โรงพยาบาลได้น าไปใช้ 
๒.อย.ประชาสัมพันธ์ RDU เพ่ือ
สร้างความตระหนักรู้ผ่านสื่อ
โทรทัศน์เพื่อให้เข้าถึงประชาชน 
๓.รัฐบาลมีนโยบายผ่าน
กระทรวงศึกษาธิการในการก ากับ
การใช้ยาของแพทย์และนักศึกษาใน
สถาบันที่ท าการสอน 

 

 
 

๗.ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย /ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย 
รัฐบาลมีนโยบายผ่านกระทรวงศึกษาธิการในการก ากับการใช้ยาของแพทย์และนักศึกษาในสถาบันที่

ท าการสอน 
 
๘.นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี) 

  ไม่มี 
      

ผู้รายงาน  ณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์    
ต าแหน่ง. เภสัชกรช านาญการพิเศษ 

วัน/เดือน/ปี. ๙ ม.ค.๖๒ 
โทร ๐๙๓-๗๖๑๕๙๒๗   
e-mail : natpongkai07@hotmail.com 
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กำรป้องกันและควบคุมกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพ (AMR) 
กำรประเมินกำรจัดกำร AMR อย่ำงบูรณำกำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข(รพ.พัทลุง) 

 
 แบบประเมินการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาระบบการจัดการ AMR ของโรงพยาบาลให้มีความเชื่อมโยงของทั้งระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทาง
ห้องปฏิบัติการ ระบบยา และระบบป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ภายใต้กลไกการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ จึงมีการประเมินเป็น ๕ กิจกรรมส าคัญ และแบบประเมินนี้จะใช้ในการประเมินต่อเนื่องทุกปี 
เพ่ือวัดระดับการด าเนินงานทั้งในภาพรวมของโรงพยาบาล และระดับการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส าคัญ 
รายละเอียดดังนี้ 
1. ประเด็นกำรพัฒนำระบบบริกำรให้มีกำรจัดกำร AMR อย่ำงบูรณำกำร  

เป้ำหมำย กิจกรรมด ำเนินกำร แนวทำงกำร
ตรวจ ติดตำม 

เป้ำหมำย 

Integrated 
AMR 
Management 
 

1. กลไกการจัดการเชื้อดื้อยาอย่างบูรณาการ ติดตามการ
ด าเนินการตาม
กิจกรรมส าคัญ  
๕ กิจกรรม  

มี รพ.ที่ด าเนินการ
ระดับ 

Intermediate ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

๒๐ ของรพ.
ทั้งหมดในเขต

สุขภาพ 

2. การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ 
3. การควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ 
4. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
5. การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลอย่างบูรณาการ 

2. กำรแปลผล 
โดยหัวข้อการประเมินมีทั้งสิ้น ๕ กิจกรรมส าคัญ และในแต่ละกิจกรรม มีค่าคะแนนเท่ากับ ๑๐๐ 

คะแนน รวมเป็น ๕๐๐ คะแนนเต็ม ในการแปลผลจะแบ่งเป็น ๔ ระดับ รายละเอียดตามตาราง 
ระดับ กำรแปลผลกำรประเมิน คะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน 

ระดับ ๑ มีการด าเนินการได้ไม่เพียงพอ 
(Inadequate)      

๐-๑๔๙ คะแนน 

ระดับ ๒ มีการด าเนินการพ้ืนฐาน (basic) ๑๕๐–๒๔๙ คะแนนและข้อบังคับ Basic > ๐ คะแนน  
ระดับ ๓ มีการด าเนินการปานกลาง 

(Intermediate) 
๒๕๐–๓๔๙ คะแนน และข้อบังคับ Basic และ
Intermediate > ๐ คะแนน 

ระดับ ๔ มีการด าเนินการข้ันสูง (Advance) ๓๕๐ - ๕๐๐ คะแนน และข้อ Basic และ
Intermediate > ๐ คะแนน 

 
3. กำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำร โดยวิธีการประเมินตนเอง (self assessment) และจัดส่งผ่านระบบรายงาน

สนับสนุนข้อมูลสุขภาพ กองบริหารการสาธารณสุข โปรแกรม RDU & AMR ปีละ ๒ ครั้ง 
ครั้งที่ ๑  ส่งผลการประเมิน ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ครั้งที่ ๒  ส่งผลการประเมิน ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒     
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4. ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์  

สถำนกำรณ์ 
การด าเนินการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ(AMR) ของจังหวัดพัทลุงตามตัวชี้วัด RDU  ได้

เริ่มมีการด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามเป้าหมายจ านวน ๑ แห่ง คือในโรงพยาบาลพัทลุง โดยจัด
ให้มีแผนปฏิบัติการรองรับแผนยุทธศาสตร์ AMR เพ่ือลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลงในภาพรวมของประเทศ 
ร้อยละ ๕๐ ภายในปี ๒๕๖๔   และข้อมูล baseline data การดื้อยาจากเชื้อ AMR ของโรงพยาบาลพัทลุง อยู่
ที่ร้อยละ ๐.๘๓ ในช่วงเวลาตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑ เพ่ิมจากร้อยละ ๐.๖๗ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 
มกราคม ๒๕๖๐ – ตุลาคม ๒๕๖๐  ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

๔.๑ รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน “โรงพยำบำลที่มีระบบจัดกำร AMR อย่ำงบูรณำกำร” 
กิจกรรม AMR ผลการด าเนินงาน 

๑. กลไกกำรจัดกำร AMR อย่ำงบูรณำกำร (Governance mechanism on AMR) คะแนน 
หมายเหตุ 

เป็นข้อบังคับ 
 1.1 มีคณะกรรมการที่มีบทบาทด้านการจัดการ AMR ที่มีองค์ประกอบอย่างน้อย ได้แก่ 

แพทย์ระดับบริหาร /แพทย์หัวหน้าทีมรับผิดชอบงาน AMR/ ตัวแทน PCT /เภสัชกร /
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ /นักเทคนิคการแพทย์ งานจุลชีววิทยา /ผู้รับผิดชอบงาน
ระบาดวิทยา /นักจัดการสารสนเทศ    
o ไม่มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานด้าน AMR 

 
 
 
๐ 

Basic 

 o มีเฉพาะแกนน า (core team)  รับผิดชอบงาน AMR โดยไม่เป็นรูปแบบ
คณะกรรมการ หรือมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบ AMR แต่องค์ประกอบไม่
ครบถ้วน 

๒  

        มีคณะกรรมการที่องค์ประกอบครบถ้วน      (กรุณาระบุรูปแบบคณะกรรมการ  
และUpload file ค าสั่ง) 

๕ ๕ 

            (   )  คณะกรรมการ AMR ของโรงพยาบาล เป็นการเฉพาะ  หรือ 
            (   )  มอบหมายคณะกรรมการอ่ืนที่มีอยู่ เช่น PTC หรือ ICC ให้รับผิดชอบงาน AMR 

  

 ๑.๒ ในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการ AMR ของรพ. (หรือคณะกรรมการชุดที่ได้รับ
มอบหมาย โดยไม่นับรวม core team) มีการประชุม 

 Basic 

 o ไม่มีการประชุม ๐  
    ประชุม (ที่มีวาระเรื่อง AMR)  ๑ ครั้ง ต่อปี   ๕ ๕ 
 o ประชุม (ที่มีวาระเรื่อง AMR ) มากกว่า ๑ ครั้ง ต่อปี   ๗  
 o มีการประชุมติดตามความก้าวหน้า AMR อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยทุก ๓ เดือน   ๑๐  
 

ตัวอย่างการ
ก าหนดเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัด 

เกณฑ์
เป้าหมาย 

Baseline data 
 ปี ๕๙ ปี ๖๐ ปี ๖๑ 

เปำ้หมำยหลัก      
1. ลดป่วย / ลด เช่น ๑.อัตราการติดเชื้อดื้อยาใน

กระแสเลือด 
 < …… % 
< …….  % 

- 
- 

๑.ม.ค.-ต.ค. 
=๐.๖๗ 

๑.ต.ค. ๖๐-
มี.ค. ๖๑ 

 Basic 
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กิจกรรม AMR ผลการด าเนินงาน 

๑.๓ มีเป้าหมายการจัดการ AMR ของโรงพยาบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และมีข้อมูล 
baseline data  

ตาย 
 

      ๒.อัตราตายจากเชือ้ดื้อยา 
 

๒. (ไม่มี
ข้อมูล) 

=๐.๘๓ 
๒.(ไม่มีข้อมูล) 

ตัวอย่างการ
ก าหนดเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัด 

เกณฑ์
เปา้หมาย 

Baseline data 
 ปี ๕๙ ปี ๖๐ ปี ๖๑ 

เป้ำหมำยรอง      
2. Lab 

surveillance 
เช่น อัตราการพบเชือ้ดื้อยา/เชื้อไม่
ดื้อยา 
       อัตราการติดเชื้อ CRE     

 - ๒.(ไม่มีข้อมูล) ๒.(ไม่มีข้อมูล) 

3. Antimi
crobial 
stewardship 

เช่ น ปริ มาณ (DDD) การใช้ ยา
ปฏิชีวนะกลุ่มที่ออกฤทธิ์กว้างหรือ
สงวนกับเชื้อดื้อยา 
( Oral, Inj) 

ลดลง….% - เม..ย-ก.ย.๖๐ 
๓.๘๑/ 
๘๙.๖๒ 

ต.ค๖๐-มี.ค.๖๑ 
๓.๒๑/๗๒.๗๘ 
เม.ย.-ก.ย.๖๐ 
๓.๐๔/๙๒.๔๙ 

4. Infecti
on control 

เช่น อัตราการเกิด HAI  ลดลง… % - ๒.(ไม่มีข้อมูล) ๒.(ไม่มีข้อมูล) 

 o ไม่มีเป้าหมายหลัก ๐  
 o มีเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองบางด้าน   ๕  
  มีเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองทั้ง การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ (lab 

surveillance), การก ากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial stewardship) 
และการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IPC) 

๑๐ ๑๐ 

 ๑.๔ มีแผนการขับเคลื่อนมาตรการ AMR สู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

 Basic 

 o ไม่มีแผน ๐  
  มีแผนขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ๑๐ ๑๐ 
 ๑.๕ มีการก ากับติดตามข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน    
 o ไม่มี  ๐  
  มีรายงานสรุปผลความก้าวหน้าปีที่ผ่านมา แต่ผลการด าเนินงานไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
๑๐ ๑๐ 

 o มีรายงานสรุปผลความก้าวหน้าปีที่ผ่านมา  และผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 

๑๕  

 o มีรายงานสรุปความก้าวหน้าอย่างน้อยติดต่อกัน ๓ ปี ๒๐  
 ๑.๖ โรงพยาบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือ และบุคลากร เพ่ือการ

แก้ไขปัญหา AMR ใน รพ. 
 Intermedi

ate 
 o ไม่มีการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ด้านทรัพยากร  ๐  
 o มีการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ด้านทรัพยากร แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนการ

ด าเนินงาน 
๕  



๔๓ 
                                                        การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ประจ าปี ๒๕62       
 

              ผลการด าเนินงาน Service plan จังหวัดพัทลงุ 

 

กิจกรรม AMR ผลการด าเนินงาน 
 o มีการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ทรัพยากรของรพ.และจัดล าดับความส าคัญใน

การให้การสนับสนุนการด าเนินงาน AMR ได้แก ่
- วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับ Lab 
- การฝึกอบรมบุคลากร 
- วัสดุอุปกรณ์เพ่ือการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ด้านอาคารสถานที ่

๑๐  

  มีการวิเคราะห์ช่องว่างตามข้างต้นและมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตาม
ความจ าเป็นที่เห็นร่วมกันโดยคณะกรรมการ 

๒๐ ๒๐ 

 ๑.๗ มีการประสานและให้ความร่วมมือการจัดการ AMR อย่างบูรณาการในระดับ
จังหวัด/เขต เพื่อสร้างความยั่งยืน 

  

  ยังไม่มีการด าเนินงานร่วมระดับจังหวัด /ระดับเขต  ๐ ๐ 
 o มีทีมระดับจังหวัดขับเคลื่อนมาตรการและกิจกรรมร่วมของหน่วยบริการใน

เครือข่ายจังหวัด  
(ยังไม่มีทีมระดับเขต /หรือมีทีมระดับเขตแต่ยังไม่มีการก าหนดมาตรการและ
กิจกรรมร่วมเขต)   

๑๐  

 o มีทีมระดับเขต และทีมระดับจังหวัดในการก าหนดมาตรการและขับเคลื่อน
งาน AMR  และโรงพยาบาลร่วมท ากิจกรรมเขต/จังหวัดเป็นอย่างดี 

๒๕  

 รวมคะแนน มำตรกำรที ่ ๑ ๑๐๐ ๖๐ 
 

๒. กำรเฝ้ำระวังทำงห้องปฏิบัติกำร คะแนน 
หมายเหตุ 

เป็นข้อบังคับ 
 ๒.๑  สามารถตรวจ identify เชื้อแบคทีเรียได้ตามมาตรฐานหอ้งปฏิบัติการจุลชีววิทยา          

 (กรณีส่งตรวจห้องปฏิบัติการภายนอกโรงพยาบาลตนเอง (out source) ให้นับรวมว่า
สามารถ identify เชื้อได้หากห้องปฏิบัติการที่รับตรวจต่อจะต้องได้รับมาตรฐาน LA หรือ 
ISO ๑๕๑๘๙ หรือมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข   
        ในด้านของจุลชีววิทยา) 

 Basic 

 o Identify ไม่ได ้หรือใช้บริการ outsource ที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน   
 o ได้บางเชื้อ  เช่น อาจวิเคราะห์ Acinetobacter spp. ได้ แต่ไม่สามารถแยก A. 

baumannii  
๕  

    ได้ อย่างน้อยครบตามรายการเชื้อแบคทีเรียส าคัญ ๘ ชนิด  ได้แก่ Acinetobacter 
spp. (ระดับ A, S ต้องวินิจฉัย Acinetobacter baumannii ได้),  Enterococcus spp. 
(ระดับ A, S ต้อง identify Enterococcus faecium ได้), Pseudomonas aeruginosa, 
Klebsiella pneumoniae, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli, Streptococcus pneumoniae 

๑๐ ๑๐ 

 ๒.๒ การเลือกชนิดของยาในการทดสอบความไวของเชื้อตามมาตรฐาน (CLSI, EUCAST)  Basic 
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๒. กำรเฝ้ำระวังทำงห้องปฏิบัติกำร คะแนน 
หมายเหตุ 

เป็นข้อบังคับ 
ของเชื้อแบคทีเรียที่ก าหนดให้สอดคล้องกับยาที่มีใช้ในโรงพยาบาล  

 o ไม่ใช่  ๐  
  ใช่  ๕ ๕ 

 
๒.๓  มีระบบ Lab Alert ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทันท่วงที เมื่อพบเชื้อดื้อยาส าคัญที่เป็น
ปัญหาของรพ.  

 Basic 

 o ไม่มีการวางระบบ Lab Alert ๐  
 o มีการวางระบบแต่ยังไม่ได้ด าเนินการเป็นรูปธรรม เช่น มีการก าหนดรายการเชื้อที่

ต้องรายงานด่วน มีการจัดท า flowchart ระบบรายงานด่วน 
๕  

  มีการด าเนินการตาม flowchart และมีการ Alert แจ้งให้พยาบาลประจ าหอผู้ป่วย
และแพทย์ รวมถึง ICN ทราบ เป็นระบบที่ชัดเจน  

๗ ๗ 

 o มี flowchart มีการ Alert และมีการก าหนดแนวปฏิบัติเชื่อมโยงระบบยา เพ่ือให้เกิด
การเปลี่ยนยาต้านจุลชีพสอดคล้องตามผลความไวของเชื้อต่อยา (escalation หรือ 
de-escalation) ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังรายงานผล Lab 

๑๐  

 
2.4 มีระบบการเฝ้าระวังพิเศษในเชื้อดื้อยาส าคัญสอดคล้องกับการเฝ้าระวังทางระบาด

วิทยาระดับประเทศ 
ได้แก่ CRE, VRE, VRSA, VISA, N.gonorrhoeae ดื้อต่อ ๓rd cephalosporin 

 Intermedi
ate 

 o ไม่มีระบบ ๐  
 o มีระบบเฝ้าระวังพิเศษในโรงพยาบาล ๕  
  มีระบบเฝ้าระวังพิเศษในโรงพยาบาล และเชื่อมโยงกับงานระบาดวิทยาระดับจังหวัด 

และ สคร.เขต 
๑๐ ๑๐ 

 2.5 จัดท า Antibiogramตามมาตรฐานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง   
 o ไม่มี Antibiogram ปีล่าสุด   ๐  
  มี Antibiogram ปีล่าสุด และเป็นไปตามมาตรฐาน CLSI M๓๙-A๔ (หรือฉบับ

ปัจจุบัน) 
๕ ๕ 

 o มี Antibiogram ปีล่าสุดได้มาตรฐาน และเผยแพร่ในรูปแบบที่แพทย์/ผู้เกี่ยวข้อง
เข้าถึงได้ง่าย 

๘  

 o มีการจัดท า Antibiogram ที่มีรายละเอียดเพ่ิม เช่น แยกเป็นแผนก แยกตาม site of 
infection และน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาของ
โรงพยาบาล 

๑๐  

 2.6 มีการรายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ    
 o ไม่มี ๐  
  มี (สามารถตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ  คะแนนรวม ๒๐ คะแนน)   
 I. มีรายงานการพบผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาในกระแสโลหิต ในมิติต่าง ๆ พร้อมทั้ง

วิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาเชื้อดื้อยา และน าเสนอต่อคณะกรรมการตามข้อ ๑   
- อัตราส่วนผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา ต่อผู้ป่วยที่ส่งตรวจ Hemoculture ทั้งหมด 

+๕ ๕ 
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๒. กำรเฝ้ำระวังทำงห้องปฏิบัติกำร คะแนน 
หมายเหตุ 

เป็นข้อบังคับ 
- อัตราส่วนผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา ต่อผู้ป่วยที่ผล Hemoculture พบเชื้อแบคทีเรีย 
- อัตราส่วนผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา ต่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อไม่ดื้อยา 

 II. มีรายงานการพบผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาในกระแสโลหิต และใน Specimen ต่าง ๆ 
และสามารถสะท้อนกลับข้อมูลปัญหา AMR แยกรายแผนก พร้อมทั้งมีการ
วิเคราะห์แนวโน้มปัญหาได้   

+๕  

 III. มีรายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาที่เชื่อมโยงกับ Service Plan Sepsis  
เช่น อัตราตายของผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ชนิด community acquired 
sepsis และ hospital acquired sepsis    

+
๑๐ 

 

 2.7 มีระบบบันทึกผลห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาแบบอิเล็กทรอนิกส์    
 o ไม่มีฐานข้อมูลทางจุลชีววิทยาในโรงพยาบาล หรือไม่ได้รับฐานข้อมูลกลับจาก 

out source 
๐  

 o มีระบบ IT ในการบันทึกผลห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา(  ) MLab   (  ) WHONet  
(  ) อ่ืนๆ ................ 

๕  

  สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลจุลชีววิทยาคลินิก กับฐานข้อมูลโปรแกรมบริการของ
โรงพยาบาล (HIS) และน าข้อมูลมาวิเคราะห์อัตราป่วย/ตายจากเชื้อดื้อยาได้  

๑๐ ๑๐ 

 2.8 มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เช่น CQI, R๒R    
  ไม่มี ๐ ๐ 
 o มีการท า CQI , R๒R หรืองานวิจัยพัฒนาในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา 

 
๑๐  

 
2.9 มีความเชื่อมโยงกับการเฝ้าระวังระดับประเทศ : รพ. A และ S มีการรายงานผลการ

ทดสอบความไวของเชื้อต่อยาส่งมายังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข   

 Intermedi
ate 

 o เป็น รพ.ที่เป็นสมาชิก NARST แต่ไม่ได้ส่งข้อมูล หรือส่งข้อมูลไม่ครบ ๑๒ เดือน ๐  
  เป็น รพ.ที่เป็นสมาชิก NARST และมีการส่งข้อมูลครบ ๑๒ เดือน อย่างสม่ าเสมอ 

(หากยังไม่เป็นสมาชิก NARST ให้เลือกตอบข้อนี้) 
๕ ๕ 

 
2.10 รพ.มีความพร้อมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ 

ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และส านักงานควบคุมโรคติดต่อ  เพ่ือสร้างระบบที่มี
ประสิทธิภาพและที่ยั่งยืน 

  

 o ไม่มีการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทั้งระดับจังหวัด/เขต ๐  
 o ระดับจังหวัด มีการพัฒนาเครือข่ายการการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของ รพ. 

ในจังหวัด 
แต่ระดับเขตยังไม่มีการก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ
ของ รพ. เครือข่ายเขต 

๕  

  มีการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังทั้งระดับจังหวัด และระดับเขต ร่วมกับศูนย์
วิทย์ฯ และ สคร.เขต และโรงพยาบาลให้ความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายเป็น

๑๐ ๑๐ 
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๒. กำรเฝ้ำระวังทำงห้องปฏิบัติกำร คะแนน 
หมายเหตุ 

เป็นข้อบังคับ 
อย่างดี 

 รวมคะแนน มำตรกำรที่ ๒  ๑๐๐ ๖๗ 
 

๓. กำรก ำกับดูแลกำรใช้ยำในโรงพยำบำล คะแนน 
หมายเหตุ 

เป็นข้อบังคับ 
 3.1 มีการวางระบบการคัดเลือกยา กระจาย และควบคุมก ากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาลของ

ตนเองและในเครือข่ายตั้งแต่ระดับอ าเภอ จังหวัด เขต อย่างเหมาะสมตามปัญหาโรคติดเชื้อ
และผลความไวของเชื้อ 

 basic 

 o ไม่มี ๐  
  มีวางระบบในโรงพยาบาลตนเอง ๓ ๓ 
 o มีการวางระบบในโรงพยาบาลตนเองและครือข่ายตั้งแต่ระดับอ าเภอ จังหวัด 

เขต เพ่ือการรักษาและรับส่งต่อที่เหมาะสม 
๕  

 ๓.๒ มีการก ากับติดตามมาตรการลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จ าเป็นในกลุ่มโรคติดเชื้อ ได้แก่ RI, 
AD, FTW, APL ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 Basic 

 o ไม่มี ๐  
 o มี กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงาน แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายครบทั้ง ๔ กลุ่มโรค ๓  
  มี การก ากับติดตามการใช้ยาปฏิชีวนะ มีกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงาน และ

บรรลุเป้าหมายทั้ง ๔ กลุ่มโรค 
๕ ๕ 

 3.3  มีการติดตามปริมาณและมูลค่าการใช้ยาต้านจุลชีพ  Basic 
 o ไม่มี หรือมีไม่ครบทั้ง ๓ ข้อ ๐  
   มีการติดตามทั้งปริมาณและมูลค่ายา ทั้ง ๓ ข้อ ดังนี้  

๑. มีการวัดปริมาณการใช้ยา โดยการดูค่า DDD และ/หรือ DOT  
๒. มีการติดตามมูลค่าการซื้อ/หรือการสั่งใช้ยาต้านจุลชีพ 
๓. มีการเปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าการใช้ยากลุ่มที่สงวนกับเชื้อดื้อยา 
ได้แก่ Carbapenem, Colistin, BL/BI , ๓rd และ ๔th Cephalosporin, FQ ใน
แต่ละช่วงเวลา 

๕ ๕ 

 3.4 มีการก าหนดแนวทางการรักษา/ข้อแนะน าในการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่พบบ่อย 
เช่น Community-acquired pneumonia, Urinary tract infection, Skin and soft tissue 
infections, Surgical prophylaxis, Sepsis 

 Basic 

 o ไม่มีการจัดท า clinical practice guideline : CPG ๐  
 o มีการน า CPG ของสมาคม หรือของ รพ.อ่ืนมาใช้ โดยยังไม่ได้ปรับให้

สอดคล้องกับความไวของเชื้อต่อยาของโรงพยาบาล 
๕  

  มีการจัดท า CPG ที่สอดคล้องกับผลความไวของเชื้อต่อยาของโรงพยาบาล ๑๐ ๑๐ 
 o มีการประเมินและก ากับให้มีการปฏิบัติตาม CPG รวมทั้งปรับปรุงแนวปฏิบัติ

ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับผลความไวต่อยาของโรงพยาบาล (ดังนั้น lab 
๑๕  
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๓. กำรก ำกับดูแลกำรใช้ยำในโรงพยำบำล คะแนน 
หมายเหตุ 

เป็นข้อบังคับ 
ควรท าผลความไวต่อยาแบบจัดกลุ่ม เพ่ือให้การก าหนด empirical therapy 
เหมาะสม เช่น แบ่งตามลักษณะหอผู้ป่วย เช่น  ICU กับนอก ICU กลุ่มเฉพาะ 
เช่น NICU) 

 3.5 มีการติดตามและประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์กว้างหรือกลุ่มที่สงวนส าหรับเชื้อดื้อยา  Basic 
 o ไม่มีระบบ  ๐  
  มีระบบ   (สำมำรถเลือกไดม้ำกกว่ำ ๑ ข้อ   รวม ๓๐ คะแนน)   
 I. มีระบบขออนุมัติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Preauthorization) ก่อนสั่งใช้ยาที่

จ ากัดการใช้ และ/หรือมีการติดตามประเมินการสั่งใช้ (Prospective 
Audit) ในกลุ่มยาที่ควบคุมการใช้  

+๕ ๕ 

 II. มีระบบให้รายงานแบบแผนความไวต่อยาต้านจุลชีพแบบ cascade 
reporting แทนการรายงานการทดสอบยาต้านจุลชีพทั้งหมด เช่น จะ
รายงาน ความไวของยา linezolid และ daptomycin ต่อ Enterococcus 
เมื่อเชื้อดื้อต่อยา ampicillin และ vancomycin เท่านั้น  

+๕ ๕ 

 III. มีระบบทบทวนการสั่งใช้ยาภายใน ๗๒ ชัว่โมงหลังเริ่มใช้ยา พร้อม
ข้อเสนอแนะกลับ (feedback)  
และ/หรือ มีการทบทวนการสั่งใช้ยาทุก ๗ วัน รวมทั้งมีแนวปฏิบัติการ 
escalation และ de-escalation กลุ่มยาที่สงวนส าหรับเชื้อดื้อยา เช่น 
carbapenem และมีการติดตามผลลัพธ์การรักษา 

+๑๕ ๑๕ 

 IV. มีระบบหยุดการใช้ยาหากไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ (antibiotic time-out)    +๕  
 3.6 มีมาตรการพร้อมแนวปฏิบัติในการใช้ยาปฏิชีวนะทุกชนิดอย่างเหมาะสม ในเรื่องต่อไปนี้   
 o ไม่มีมาตรการและแนวปฏิบัติ ๐  
  มีมาตรการและแนวปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้  (สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ 

รวม ๑๕ คะแนน) 
  

 I. มีมาตรการปรับขนาดยาตามสภาวะการสภาวะการท างานของตับ/ไต +๒ ๒ 
 II. การประเมินการแพ้ยาอย่างเหมาะสม และมีการติดตาม ADR ที่เกิดจากยา +๒ ๒ 
 III. การเฝ้าระวัง Drug Interaction ของยา +๒ ๒ 
 IV. การเตือนเมื่อมีการใช้ยาปฏิชีวนะซ้ าซ้อนโดยไม่จ าเป็น +๒ ๒ 
 V. การปรับการใช้ยาให้เหมาะสมตามหลัก PK/PD เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและลด 

ADR จากยา 
+๒ ๒ 

 VI. มาตรการให้เลือกใช้ยาต้านจุลชีพชนิดกินอย่างเหมาะสมส าหรับการรักษา
เบื้องต้น และการเปลี่ยนจากแบบฉีดมาเป็นแบบกินอย่างเหมาะสม (IV to 
PO) 

+๒ ๒ 

 VII. มาตรการเพ่ือให้ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาสั้นที่สุด 
(ควรมีค าแนะน าระยะเวลาการรักษาการติดเชื้อแต่ละชนิด) 

+๓ ๓ 

 3.7 มีการสอนและฝึกอบรมทักษะ (education and training ASP)   
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๓. กำรก ำกับดูแลกำรใช้ยำในโรงพยำบำล คะแนน 
หมายเหตุ 

เป็นข้อบังคับ 
 o ไม่มีการฝึกอบรม/เพ่ิมพูนทักษะ ทั้งผู้รับผิดชอบงาน ASP และทีมรักษา ๐  
  มีการฝึกอบรม/เพ่ิมพูนทักษะ  (สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ รวม ๑๐ 

คะแนน) 
  

 I. ผู้รับผิดชอบงาน ASP ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนทักษะอย่างสม่ าเสมอ +๕ ๕ 
 II. มีการฝึกอบรมในโรงพยาบาล และถ่ายทอดความรู้และทักษะเรื่อง ASP 

ของทีมรักษา 
+๕ ๕ 

 3.8 มีระบบคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการตัดสินใจเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม (Computerized 
Clinical Decision Support Systems) โดยเป็นการ integrate ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
ตั้งแต่ ข้อมูลผู้ป่วย (health record) ผลความไวของเชื้อต่อยา ผลทางห้องปฏิบัติการอ่ืน  ๆ
รวมถึงขนาดยาที่เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วย 

  

 o ไม่มี ๐  
  มีระบบคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการตัดสินใจเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม ๑๐ ๑๐ 
 3.9 มีการประเมินผลการด าเนินงาน มีการสรุปผลการด าเนินงานและสะท้อนกลับให้ PCT/ AMR/ 

PTC ทราบ 
  

 o ไม่มี ๐  
  มีการประเมินโดยค านึงถึงเป้าหมายของมาตรการที่ใช้  เช่น สัดส่วนผู้ป่วยที่ได้

มีการทบทวนการใช้ยาต้านจุลชพีกับข้อมูลทางจุลชีวิวิทยา จ านวนวันที่ได้ยา
ต้านจุลชีพโดยไม่จ าเป็นและไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ รวมทั้ง มีการสรุปผลการ
ด าเนินงานและสะท้อนกลับให้ PCT และคณะกรรมการ AMR ทราบ 

๕ ๕ 

 รวมคะแนน มำตรกำร ที่ ๓ ๑๐๐ ๘๘ 
 
๔ กำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล 

คะแนน 
หมายเหตุ 

เป็นข้อบังคับ 
 4.1 มีพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICN: Infection Control Nurse) ≥ ๑ คน : 

๒๐๐ เตียง 
 Basic 

 o ไม่มี ICN ๐  
 o มี ICN < ๑ คน : ๒๐๐ เตียง ๓  
  มี ICN ≥ ๑ คน : ๒๐๐ เตียง ๕ ๕ 
 4.2 มีคณะกรรมการ ICC  มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้ง  Basic 
 o ไม่มีการประชุม ๐  
 o มีการประชุม ๑ ครั้งต่อปี ๓  
  มีการประชุมมากกว่า ๑ ครัง้ต่อปี ๕ ๕ 
 4.3 มีโครงสร้างพ้ืนฐานของโรงพยาบาล ที่พร้อมในการด าเนินงาน ดังนี้ 

- ห้องแยก/ โซนแยกกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยา 
- ระยะห่างเตียงสามัญไม่น้อยกว่า ๑ เมตร  

 Basic 
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๔ กำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล 
คะแนน 

หมายเหตุ 
เป็นข้อบังคับ 

- มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (PPE) เพียงพอต่อความจ าเป็นใช้ (ตามข้อก าหนดของ ICC 
ของรพ.)  

- มีการแยกอุปกรณ์ส าหรับผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาประจ าเตียง เช่น ปรอท หูฟัง เครื่องวัดความ
ดันโลหิต 

- อุปกรณ์จากหน่วยจ่ายกลางมีเพียงพอ พร้อมใช้  ถูกจัดวางในหอผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 
 o ไม่มีทั้ง ๕ ข้อ ๐  
 o มีความพร้อมอย่างน้อย ๓ ข้อ ๕  
  มีความพร้อมครบทุกข้อ ๑๐ ๑๐ 
 4.4 มี IPC guideline เช่น Isolation precautions, Prevent MDR transmission, 

Disinfection and sterilization และมีการก ากับติดตามการปฏิบัติ  
 Basic 

 o ไม่มี IPC guideline ๐  
 o มี IPC guideline ๓  
  มีการก ากับติดตามการปฏิบัติตาม IPC guideline และพัฒนาปรับปรุง 

guideline      
๕ ๕ 

 4.5 มีแนวปฏิบัติการรับ-ส่งต่อ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยดื้อยา/สงสัยดื้อยา  และการให้ข้อมูล
ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการจ าหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน  

  

 o ไม่มี ๐  
 o มีแนวปฏิบัติ มีการสื่อสารชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติทราบ และมีการก ากับติดตามการ

ปฏิบัติในโรงพยาบาล     
๕  

  มีแนวปฏิบัติ มีการก ากับ และมีมาตรการให้ทุกหน่วยบริการในเครือข่ายระดับ
จังหวัดปฏิบัติตาม  

๑๐ ๑๐ 

 4.6 มีระบบการจัดการเมื่อเกิดการระบาด (Outbreak management)   
 o ไม่มี ๐  
  มีแนวปฏิบัติ มีผังงาน (Flow chart) และมีการสื่อสารชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติใน

โรงพยาบาลทราบ 
๕ ๕ 

 o มีแนวปฏิบัติ มีผังงาน มีการสื่อสาร และมีการวางระบบ Outbreak เชื่อมโยงกับ
งานระบาดวิทยาระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ 

๑๐  

 4.7 แนวปฏิบัติข้อ ๔.๔ - ๔.๖ มีการร่วมคิดโดยผู้ปฏิบัติที่ท างานหน้างาน และมีการประเมิน
และปรับปรุงแนวปฏิบัติในรอบ ๑ ปีทีผ่่านมาเพ่ือให้ทันสมัย 

  

 o ไม่ใช่ ๐  
  ใช่  ๑๐ ๑๐ 
 4.8 มีการสอนและฝึกอบรมทักษะ (education and training) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เช่น  

 กลุ่มที่ ๑ : บุคลากรในโรงพยาบาล เช่น การปฐมนิเทศลูกจ้างใหม่ และบุคลากรประจ า
ของ รพ 

 กลุ่มที่ ๒ : บุคคลภายนอก เช่น การล้างมือในกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย  
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๔ กำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล 
คะแนน 

หมายเหตุ 
เป็นข้อบังคับ 

 o ไม่มีการฝึกอบรมในรอบ ๑ ปี ที่ผ่านมา ๐  
 o มีการสอน/ฝึกอบรมบางกลุ่ม ๕  
  มีการสอน/ฝึกอบรมทั้ง ๒ กลุ่ม ๑๐ ๑๐ 
 4.9 มีการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAI Surveillance)   
 o ไม่มี  ๐  
  มี  (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ รวม ๑๕ คะแนน)   
 I. มีการเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยภูมิต้านทานต่ า ทารก

แรกเกิด ผู้ป่วยหนัก (ICU)  และมีการเฝ้าระวังการติดเชื้อที่เสี่ยงต่อผู้ให้บริการ 
+ ๕ ๕ 

 II. มีการบริหารจัดการข้อมูลและแปลผลภาพรวมการเฝ้าระวังการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล มีการทบทวนคุณภาพข้อมูล และมีการจัดล าดับความส าคัญ และ
ก าหนดเป้าหมายการเฝ้าระวัง HAI ตามบริบท ของรพ.  

+ ๕ ๕ 

 III. มีระบบข้อมูลสารสนเทศ IPC เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลผู้ป่วยในโปรแกรมบริการ
ของ รพ. (HIS) และมีการสรุปปัญหาการติดเชื้อที่เป็นสาเหตุหลักของการป่วย 
การตาย มีการสะท้อนข้อมูลให้ PCT หรือ กลุ่มบริหาร เช่น เขียนรายงาน 
น าเสนอ มีการประชุม 

+ ๕ ๕ 

 4.10 มีการประสานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ และข้อมูล IPC เพ่ือการติดตามสถานการณ์การ
ระบาดของเชื้อดื้อยา (ทั้ง colonization และ infection) 

  

 o ไม่มี ๐  
  มี ๑๐ ๑๐ 
 4.11 มีการก ากับติดตาม วิเคราะห์ และสรุปผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน IPC   
 o ไม่มีการก ากับติดตาม ๐  
  มี  (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ รวม ๑๐ คะแนน)   
 I. มีการก ากับติดตามเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น การส ารวจการล้างมือ การท า

ความสะอาดหอผู้ป่วย การล้างท าความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องมือ ปริมาณ
การใช้สบู่และ alcohol hand rub เป็นต้น 

+ ๕ ๕ 

 II. มีสรุปรายงาน (report) น าเสนอคณะกรรมการ ICC/ AMR และมีการ 
feedback ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

+ ๕  

 รวมคะแนน มำตรกำรที่ ๔ ๑๐๐ ๘๕ 
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๕. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำและระบบจัดกำร AMR  ของโรงพยำบำล และน ำไปสู่
มำตรกำรของโรงพยำบำลในกำรแก้ปัญหำ AMR อย่ำงบูรณำกำร  

คะแนน 
หมายเหตุ 

เป็นข้อบังคับ 
 a. การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ปัญหาเชื้อดื้อยาของโรงพยาบาล   

มีการสรุปขนาดของปัญหา AMR ของโรงพยาบาล  สถานการณข์องเชื้อดื้อยาแต่ละชนิด  
สถานการณ์การติดเชื้อ และต าแหน่งของการติดเชื้อ  และสถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะ
ของโรงพยาบาล ซึ่งสามารถอธิบายได้ถึง  

 
 

 

 o ไม่มีการวิเคราะห์ ๐  
  มี  (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ รวม ๕๐ คะแนน)   
 I. แนวโน้มของขนาดปัญหาการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล (Healthcare 

associated infection, HAI) และความสอดคล้องกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
+๑๐ ๑๐ 

 II. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มดังกล่าว +๑๐ ๑๐ 
 III. อัตราป่วย อัตราตายจากเชื้อดื้อยา +๑๐  
 IV. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดเชื้อ AMR ทั้งในภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล 

และอาจจะรวมถึงภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัว 
+๑๐  

 V. แนวโน้มและขนาดปัญหาที่เกิดจากการติดเชื้อดื้อยาในชุมชน (community 
acquired infection, CAI) 

+๑๐ ๑๐ 

 b. การติดตามและประเมินระบบการด าเนินงานเกี่ยวกับ AMR   ของโรงพยาบาล 
ทั้งนี้ การประเมินเน้นการรายงานให้ตรงตามความเป็นจริงที่มีหลักฐานสนับสนุนการ
ด าเนินงาน คะแนนจะไม่ขึ้นกับความสมบูรณ์แบบของระบบ แต่ขึ้นกับการวิเคราะห์
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน สมบูรณ์ และถูกต้องตามความจริง            

  

 o ไม่มีการวิเคราะห์ ๐  
  มี  (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ รวม ๔๐ คะแนน)   
 I. มีการวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาระบบ ตั้งแต่การศึกษาระบบเดิม แล้วน าข้อมูล

ที่ได้จากการศึกษามาหาความต้องการและสิ่งที่จะต้องปรับปรุงในระบบ 
และ/หรือ วิเคราะห์ระบบงานหลังจากที่พบปัญหาของระบบ และการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงระบบใหม่ 

+๑๐ ๑๐ 

 II. มีการประเมินระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยา เพ่ือให้พบผู้ป่วยได้
อย่างรวดเร็ว (early detection) เช่น ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลและ
ความทันเวลาในการตอบโต้กรณี Epidemic หรือการระบาด (Out break)  
และมาตรการในการด าเนินการควบคุม 

+๑๐ ๑๐ 

 III. มีการวิเคราะห์ระบบติดตามประเมินผล (M&E) การด าเนินระบบการจัดการ 
AMR ของโรงพยาบาล ด้วยระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานและเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา 
ข้อมูลเวชระเบียน (คลินิก) ข้อมูลการใช้ยา และระบบที่ช่วยส่งเสริมการใช้ยา
อย่างเหมาะสม 

+๑๐  

 IV. มีการน าข้อมูลจากข้อ I, II, III มาใช้ในการวางแผนตามแนวทางของ 
Continuous Quality Improvement (CQI) หรือ PDCA (Plan-Do-Check-

+๑๐  
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๕. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำและระบบจัดกำร AMR  ของโรงพยำบำล และน ำไปสู่
มำตรกำรของโรงพยำบำลในกำรแก้ปัญหำ AMR อย่ำงบูรณำกำร  

คะแนน 
หมายเหตุ 

เป็นข้อบังคับ 
Act/Adjust)  

 c. มีการตอบสนองต่อการระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล โดยสามารถหาปัจจัยเสี่ยง 
และมีมาตรการการควบคุมการระบาดได้  (เลือกได้เพียง ๑ ข้อ) 

  

 o ควบคุมการระบาดได้ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ จากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อดื้อ
ยาในโรงพยาบาลทั้งหมดในรอบปี 

๐  

 o ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ จากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล
ทั้งหมดในรอบปี 

๕  

  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล
ทั้งหมดในรอบปี 

๑๐ ๑๐ 

 o ไม่มีการระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลในรอบปี ๑๐  
 คะแนนรวม มำตรกำรที่ ๕ ๑๐๐ ๖๐ 
 รวมคะแนนทั้ง  ๕ มำตรกำร  ๓๖๐(๗๒ %) 
 อยู่ในระดับ ๔ มีการด าเนินการขั้นสูง (Advance) ๓๕๐ - ๕๐๐ คะแนน และข้อ Basic และ

Intermediate > ๐ คะแนน 
 ๔ 

4.2 กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนระดับเขต  
( / ) มีคณะกรรมการระดับเขต 
(/  ) นโยบายและมาตรการระดับเขตสุขภาพ 

   .มีคณะกรรมการ rdu และ amr ระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒  มีแผนพัฒนาร่วมกัน ได้แก่การจัดประชุม
อบรมร่วมกัน มี CG ให้ค าปรึกษา มีการพัฒนาการสร้างความตระหนักรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการ
ประเมินก่อนและหลังด าเนินการ 
 

5. สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

๑.การท างานของทีม AMR ยังไม่ได้ท างานเป็นทีมต่างฝ่ายต่างด าเนินงานของตนไป ซึ่งได้วางแผน    
แก้ไขในปี ๒๕๖๒ โดยตั้งคณะกรรมการร่วมกับทีม RDU ของจังหวัดใหม่ 

๒.การ Identify ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบยังไม่ชัดเจน เพราะขาดการท างานเป็นทีม 
๓.ขาดแพทย์ในการ Identify เชื้อต่างๆกับอาการผู้ป่วยร่วมกัน  
๔.ภาระงานมาก  
๕.ระบบ IT ยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถดึงข้อมูลได้ถูกต้องและครบสมบูรณ์ 
๖.ขาดเครื่อง Identify Automate เชื้อ ปัจจุบันใช้ test kit 

 
๖. ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี  
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๗.นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง  

กรุณาให้ข้อมูลการด าเนินงานที่เป็นแบบอย่าง (best practice) ให้หัวข้อกิจกรรมส าคัญ ๕ กิจกรรมที่
ผลการประเมินได้คะแนน ๗๐ คะแนนขึ้นไป จาก ๑๐๐ คะแนน 

 
ผู้รายงานรวบรวมรายงาน 

    ณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์ 
ต าแหน่ง. เภสัชกรช านาญการพิเศษ 

     วัน/เดือน/ปี. ๙ ม.ค.๖๒ 
  โทร ๐๙๓-๗๖๑๕๙๒๗  e-mailnatpongkai๐๗@hotmail.com  
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กำรพัฒนำระบบบริกำรสำขำยำเสพติด 
 

1. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 
1. ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ และได้รับการ ติดตาม

ดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) (ร้อยละ 20) 
2. ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ ที่ก าหนดของแต่ละระบบ หยุดเสพต่อเนื่องหลัก

จ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน (Remission Rate) (ร้อยละ 40) 
 

๒. สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดจังหวัดพัทลุง 
ปัจจัยกำรแพร่ระบำด 

๑) ลักษณะพ้ืนที่ตั้งเป็นจุดเชื่อมโยงของการเดินทางภายในภาคใต้ตอนล่าง มีเส้นทางต่างๆ ทั้งเส้นทาง
หลัก เส้นทางรอง ไปสู่จังหวัดอ่ืนๆ ได้สะดวก    จึงเป็นปัจจัยที่ท าให้มีการแพร่ระบาดในพ้ืนที่  

๒) กลุ่มนักค้ายาเสพติดบางส่วนยังไม่ถูกด าเนินการตามกฎหมาย โดยเฉพาะนักค้าระดับขายส่งใน
พ้ืนที่และนักค้ารายย่อยในชุมชน ประกอบกับผู้ที่ถูกจับกุมได้ส่วนใหญ่เป็นผู้ล าเลียงจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
เครือข่ายมากนัก เนื่องจากนักค้ายาเสพติดระดับกลาง/ขายส่ง และรายย่อยเป็นกลุ่มท่ีส่งผลกระทบต่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพ้ืนที่ 

เส้นทำงล ำเลียงยำเสพติด  
เส้นทางล าเลียงยาเสพติดที่ส าคัญในพ้ืนที่เป็นเส้นทางสายหลักตามเส้นทางหลวงหมายเลข 41 ที่เชื่อมมา

จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านอ าเภอป่าพะยอม  อ าเภอควนขนุน จนถึงจุดเชื่อมโยงที่สี่แยกเอเซีย อ าเภอเมือง
พัทลุง กับเส้นทางสายหลักตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4 ที่มาจากจังหวัดตรัง ผ่านอ าเภอศรีนครินทร์ อ าเภอเมือง 
อ าเภอเขาชัยสน อ าเภอตะโหมด อ าเภอบางแก้ว  และอ าเภอป่าบอน  อีกทั้งยังมีเส้นทางรองหลายเส้นทางที่นักค้า
ยาเสพติดใช้หลบเลี่ยงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ 

ชนิดยำเสพติดที่แพร่ระบำด 

ตัวยำ ขำยปลีก ขำยส่ง 
ยาบ้า  200-300 บาท/เม็ด 20,000-24,000 บาท/คอก 

200,000–240,000 บาท/มัด 
150-200 บาท/เม็ด  

กัญชาแห้ง  80-120 บาท/ห่อ  
8,000-20,000 บาท/กก.  

50-100 บาท/ห่อ  
6,000-15,000 บาท/กก.  

พืชกระท่อมสด  25 ใบ /100 บาท 
1,000-1,500 บาท/กก.  

2-4 บาท/ใบ 
700-1,200 บาท/กก.  

สี่คูณร้อย  80-150 บาท/ลิตร  50-100 บาท/ลิตร  
ยาแก้ไอน้ าเชื่อม  80-140 บาท/ขวด  50-80 บาท/ขวด  
เฮโรอีน 4000-6000 บาท/บิ๊ก 

150-200 บาท/หลอด 
3000-4000 บาท/บิ๊ก 
100-120 บาท/หลอด 

ไอซ์  300-500 บาท/ตัก  
2,500-3,500 บาท/จี  

2,000-3,000 บาท/จี  

อัลปราโซแลม  20-50 บาท/เม็ด  15-30 บาท/เม็ด  
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ชนิดยาเสพติดที่แพร่ระบาดในพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นยาบ้า พืชกระท่อม กัญชาแห้ง และไอซ์ 
รำคำยำเสพติด  

จากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าว พบว่า ราคายาเสพติดแต่ละประเภทที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่
ภาคใต้ตอนล่าง ในปีงบประมาณ 2561 เป็นดังนี้ 

รูปแบบกำรค้ำยำเสพติด   
ส่วนใหญ่เป็นการค้ายาเสพติดรายย่อย ซึ่งในการติดต่อซื้อขายยาเสพติดมีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 

- ใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อสั่งซื้อ นัดหมายส่งมอบยาเสพติดกัน ซึ่งผู้ซื้อจะไปรับยาเสพติดโดยตรง
จากผู้ขาย แล้วช าระเป็นเงินสด 

- ผู้ซื้อโอนเงินค่ายาเสพติดเข้าบัญชีธนาคารผู้ขายก่อน แล้วจึงไปรับยาเสพติดตามจุดนัดหมายที่
ก าหนดไว้ โดยไม่มีการพบปะกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย  

รูปแบบกำรซุกซ่อนล ำเลียง 
กลุ่มนักค้าจะมีวิธีการซุกซ่อนล าเลียงยาเสพติดที่หลากหลาย เช่น ซุกซ่อนในยานพาหนะ (รถยนต์/

รถจักรยานยนต์) ในเครื่องแต่งกาย สัมภาระ เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ การดัดแปลงรถ ซึ่งวิธีการ
ดังกล่าวถือว่าเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันมาก แต่ในช่วงหลังพบการลักลอบล าเลียงมาทางขนส่งสาธารณะมากข้ึน                  
ทั้งรถโดยสารประจ าทาง รถไฟ บริษัทขนส่งสินค้า และพัสดุไปรษณีย์  

ด้ำนสถิติจับกุมคดียำเสพติด 
เมื่อเปรียบเทียบสถิติการจับกุมคดียาเสพติดในห้วงเวลาเดียวกัน (ปีงบประมาณ 2560 - 2561)  

ข้อหำ ปีงบประมำณ ๒๕๖๐  (คดี/คน) ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ (คดี/คน) 
ผลิต (ปลูก) พืชเสพติด 510/696 415 
น าเข้า - - 
ส่งออก - - 
จ าหน่าย 25/27 25 
ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 485/617 382 
ครอบครอง 1,058/1,209 785 
เสพ 578/578 413 
อ่ืนๆ - - 

รวม 2656/3,127 2,020 
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ยำเสพติดที่มีกำรแพร่ระบำดในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

 
 
 

         ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                 ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 
                                                                                                                                    
 
 
 
 

   
 
  
 

ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดสูง 3 อันดับแรกในพ้ืนที่ จังหวัดพัทลุงปีงบประมาณ 2560  อันดับ 1 
พืชกระท่อม  อันดับ 2 ยาบ้า  อันดับ 3 กัญชาแห้ง ปีงบประมาณ 2561  อันดับ 1 ยาบ้า  อันดับ 2 พืช
กระท่อม  อันดับ 3 กัญชาแห้ง เมื่อเปรียบเทียบในห้วงเดียวกันในปี 2560 และปี 2561 พบว่ามีสถิติการ
จับกุมเพ่ิมข้ึน 12.09% และพบว่า ยาบ้า มีสัดส่วนการแพร่ระบาดเพ่ิมมากข้ึน ในขณะที่ พืชกระท่อม และ
กัญชาแห้งมีการแพร่ระบาดที่ลดลง 

    

เฮโรอีน
     

กัญชำแห้ง
     กัญชำสด

     

ยำบ้ำ
      

ยำอี
     

กระท่อม
      

ยำแก้ อ
     

 อซ์
     

อ่ืน 
     

เฮโรอีน
     

กัญชำ
แห้ง

     
กัญชำสด
     

ยำบ้ำ
      

ยำอี
     

กระท่อม
      

ยำแก้ อ
     

 อซ์
     

อ่ืน 
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สถิติกำรจับกุมคดียำเสพติดปี งบประมำณ ๒๕๖๑ จ ำแนกรำยอ ำเภอ 
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สรุปสถำนกำรณ์ยำเสพติดจังหวัดพัทลุง  

1. สถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดพัทลุงในห้วงเดือนนี้ยังอยู่ในระดับเบาบางถึงปานกลาง สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้ ส่วนอ าเภอที่ยังคงมีสถานการณ์ แพร่ระบาดกว่าอ าเภออ่ืนๆ ยังคงเป็นอ าเภอเมือง ควนขนุน 
ซึ่งอ าเภอดังกล่าวเป็นทั้งเขตชุมชนเมืองที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และมีประชากรต่างถิ่น/ประชากรแฝง
อาศัยอยู่หลากหลาย        

2. ชนิดยาเสพติดที่แพร่ระบาดในพื้นที่ ได้แก่ ยาบ้า กัญชา กระท่อม และ ไอซ์  
3. ราคายาเสพติด (ยาบ้า) อยู่ที่เม็ดละประมาณ 200-300 บาท อีกทั้งยังพบว่าการด าเนินการของ

เจ้าหน้าที่รัฐไม่ส่งผลกระทบต่อราคายาเสพติดมากนัก กลุ่มผู้เสพยังคงสามารถหาซื้อได้ แต่กลุ่มผู้ค้าจะมีความ
ระมัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้น โดยในบางพ้ืนที่กลุ่มผู้ค้าจะก าหนดพ้ืนที่รับส่งยาเสพติดภายในชุมชนของตนเอง
เท่านั้น 

4. เครือข่ายนักค้ายาเสพติดในเรือนจ ายังคงมีความเคลื่อนไหว ถึงแม้ว่าจะถูกจับกุมไปแล้วแต่ยังคง
สามารถ สั่งการให้เครือข่ายภายนอกท าการค้ายาเสพติดแทนได้ 

แนวโน้มสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติด ปีงบประมำณ 2562 
การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีมากในกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะในชุมชนเมือง สถานบันเทิงและ

แหล่งท่องเที่ยวกลางคืน มีการจ าหน่ายยาเสพติดผ่านทางสื่อออนไลน์ มีความพยายามน ายารักษาโรคมาใช้
ในทางท่ีผิด การจ าหน่ายยาอันตรายให้กับกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น มีการใช้ยาเสพติดมากกว่าหนึ่งชนิด ส่งผลท า
ให้การบ าบัดรักษา  มีความซับซ้อนมากข้ึน 

 
๓. ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
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(ตค-ธค.๖1) 

1 ร้อยละ ๒๐ ของผู้ติดยาเสพติดท่ี
บ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของ
แต่ละระบบ และได้รับการ ติดตาม
ดูแลต่อเน่ือง 1 ปี (Retention Rate)  

เป้าหมาย 12 1 0 0 1 3 0 0 4 1 0 22 

 ผลงาน 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 6 
 ร้อยละ 33.33 0.00 - - 100.00 0.00 - - 25.00 0.00 - 27.27 

๒. ร้อยละ ๔๐ ของผู้ใช้ ผู้เสพท่ีบ าบัด
ครบตามเกณฑ์ ท่ีก าหนดของแต่ละ
ระบบ หยุ ด เ สพต่ อ เ น่ื อ งหลั ง 
จ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน 
(Remission Rate)  

เป้าหมาย 20 7 7 7 12 11 3 4 8 3 0 86 

 ผลงาน 17 5 6 5 10 7 3 2 4 2 0 61 

 ร้อยละ 85.00 71.43 85.71 71.43 83.33 63.64 100.00 50.00 50.00 66.67 - 70.93 

๓ รพ.ระดับ A S M1 มีเตียง (เตียง เป้าหมาย ๑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ๑ 

 ห้ อ ง ฉุ ก เ ฉิ น / เ ตี ย ง ร ว ม / 
Unit/ward) 

ผลงาน ๑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ๑ 

 ท่ีสามารถดูแลผู้ป่ วยยาเสพติด
ภาวะเร่งด่วน(Acute care) อย่าง
น้อย 48 ชม. 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ๑๐๐.๐๐ 

4 การด าเนินการศูนย์คัดกรองผู้เข้า เป้าหมาย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 11 

 รับการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ผลงาน ๒ ๑ ๑ ๑ 3 ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 14 

 4.1 โรงพยาบาลระดับ F-A มี
ค าสั่งการตั้งศูนย์คัดกรอง 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 4.2 บุคลากรในโรงพยาบาลระดับ  เป้าหมาย ๑๙ ๑๐ ๑๕ ๑๒ ๑๘ ๑๙ ๗ ๑๒ ๙ ๗ ๖ ๑๓๔ 

 P-A อบรมฟื้นฟูการคัดกรองและ ผลงาน ๑๙ ๑๐ ๑๕ ๑๒ ๑๘ ๑๙ ๗ ๑๒ ๙ ๗ ๖ ๑๓๔ 

 บ าบัดอย่างย่อ ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 4.3 โรงพยาบาลระดับ F-A มีการ เป้าหมาย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 11 

 ด าเนินงานศูนย์คัดกรอง ผลงาน ๒ ๑ ๑ ๑ 3 ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 14 
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(ตค-ธค.๖1) 

  อัตรา/ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

5 สถานพยาบาลยาเสพติดผ่านการ 
รับรองคุณภาพงานบ าบัดรักษายา
เสพติด 
 
 

เปา้หมาย             

ผลงาน โรงพยำบำลธัญญรักษ์สงขลำลงประเมิน Re accredit แล้วทุกแห่ง ก ำลังรอผล ส่งเอกสาร 
เพื่อจัดต้ัง

สถานบ าบัด 
 

ส่งเอกสาร
เพื่อจัดต้ัง

สถานบ าบัด 

 

ร้อยละ  

 
 

5.1 จ านวนโรงพยาบาล ท่ียื่ น
เอกสารขอรับการรับรอง 
5.2 จ านวนโรงพยาบาลผ่านการ 
รับรองคุณภาพงานยาเสพติด 

เป้าหมาย  

 ผลงาน  

 ร้อยละ  

6 6.1 โรงพยาบาลระดับ F-A มี  เป้าหมาย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑ 

 แพทย์ผ่าน การอบรมระยะ สั้นเวช ผลงาน ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ 

 ศาสตร์ยาและสารเสพติด อย่าง
น้อย รพ.ละ 1 ท่าน 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙.๐๙ 

 6.2 โรงพยาบาลระดับ F-A มี  เป้าหมาย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑ 

 พยาบาลผ่านอบรมระยะสั้นเวช ผลงาน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑  

 ศาสตร์ยาและสารเสพติด อย่าง
น้อย รพ. ละ 1 ท่าน 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 6.3 โรงพยาบาลระดับ F-A มี  เป้าหมาย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑ 

 พยาบาลผ่านการอบรมเฉพาะทาง ผลงาน ๐ ๐ ๒ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๔ (๕) 

 การพยาบาลยาและสารเสพติด
อย่างน้อยรพ.ละ 1 ท่าน 

ร้อยละ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๖.๓๖ 

 6.4 โรงพยาบาลทุกระดับ  เป้าหมาย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑ 
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(ตค-ธค.๖1) 

 เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรมระยะสั้น ผลงาน ๑ ๑ ๓ ๑ ๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑ (๑๕) 

 การบ าบัด (3-5 วัน) อย่างน้อย 1 
คน 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 6.5 โรงพยาบาลระดับ A S และ  เป้าหมาย - - - - - - - - - - - - 

 M 1 มีนักจิตวิทยาผ่านการอบรม ผลงาน - - - - - - - - - - - - 

 ระยะสั้นยาเสพติด อย่างน้อย 1 
คน(รพ.พัทลุง มี 1 คน แต่ไม่ได้
ท างานยาเสพติด) 

ร้อยละ - - - - - - - - - - - - 

  
 6.6 โรงพยาบาลระดับ A S และ  เป้าหมาย - - - - - - - - - - - - 

 M 1 มี นักสังคมสงเคราะห์ ผ่าน ผลงาน - - - - - - - - - - - - 

 การอบรมระยะสั้นยาเสพติดอย่าง
น้อย 1 คน(รพ.พัทลุง มี 1 คน แต่
ไม่ได้ท างานยาเสพติด) 

ร้อยละ - - - - - - - - - - - - 

 6.7 โรงพยาบาลระดับ A และ S   เป้าหมาย - - - - - - - - - - - - 

 มีนักกิจกรรมบ าบัดผ่านการอบรม ผลงาน - - - - - - - - - - - - 

 ระยะสั้นยาเสพติด อย่างน้อย 1 
คน(รพ.พัทลุง มี 1 คน แต่ไม่ได้
ท างานยาเสพติด) 

ร้อยละ - - - - - - - - - - - - 

7 โรงพยาบาลมีมาตรการลดอันตราย  
(Harm Reduction) ร้อยละ 50 

เป้าหมาย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑ 

ผลงาน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑ 

อัตรา/ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
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ผลการด าเนินงาน Service plan จังหวัดพัทลงุ 

๖๒ 

กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนนิงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ 
Small Success รอบ 3 เดือน ผลกำรด ำเนินงำน 

มีแนวทางและก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน CBTx ๑. ประชุมเจ้าหน้าที่เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาของพ้ืนที่ 
 ๒. ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 
 ๓. วางแผนการด าเนินงานในพ้ืนที่เป้าหมาย 

๔. สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor)  

ไม่มี 
 

๕. ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

 
๖. ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย / ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย 

ไม่มี 
๗. นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
      

ผู้รายงาน นางสาวจิราภรณ์  เทพหนู 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร 074613127 ต่อ 403  
e-mail Jthepnoo@yahoo.com 
วัน/เดือน/ปี ๑๑ มกราคม 256๒ 
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๖๓ 

กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพสำขำสุขภำพจิตและจิตเวช 
 

1. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 
อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ <6.3 ต่อแสน ประชากร 

1.พัฒนาระบบบริการเครือข่ายด้านสุขภาพจิต ครอบคลุมทุกด้าน ทุกระดับ รวมทั้งระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
ฉุกเฉิน  มีแนวทางการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ การส่งต่อภายในจังหวัด นอกจังหวัด 
2.การเฝ้าระวังคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 3 กลุ่ม  ( โรคจิต/โรคซึมเศร้า  2. โรคเรื้อรังทางกาย 3. โรค
สุรา/สารเสพติด 
3. ทบทวน ปรับระบบการติดตามผู้ป่วยที่ขาดนัด  ( โรคจิต   โรคซึมเศร้า  โรคอารมณ์แปรปรวน  และผู้พยายาม
ฆ่าตัวตาย ) เพ่ือป้องกันการฆ่าตัวตาย  
4.บูรณาการระบบการป้องกันการฆ่าตัวตายที่เชื่อมกับ DHS ในเขตสุขภาพและสร้างความตระหนักของ
ประชาชนทั่วไป ญาติ แกนน าชุมชน ให้รู้ถึงสัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตาย ตลอดจนการช่วยเหลือเบื้องต้น 
5. ฟื้นฟูความรู้แก่ทีมเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้น าชุมชน  ในการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช และการติดตาม  
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน/ โรงเรียน แบบบูรณาการ 
7. คัดกรองภาวะสุขภาพจิตเชิงรุก ออกหน่วยเคลื่อนที่ 
 

2.สถำนกำรณ์ 
 ปี 2561 ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ได้รายงาน 10 
จังหวัด ที่มีการตายสูงสุด ดังนี้ 

ล าดับ จังหวัด จ านวน  (คน) อัตราต่อแสนปชก. 
1 แม่ฮ่องสอน 37 15.8 
2 น่าน 60 12.5 
3 ล าปาง 92 12.3 
4 เชียงใหม่ 176 11.1 
5 แพร่ 50 11.1 
6 เชียงราย 126 10.8 
7 ตราด 22 10.0 
8 พัทลุง 52 9.9 
9 จันทบุรี 52 9.8 

10 ตาก 50 9.4 
          สถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดพัทลุงเป็นล าดับที่ 8 ระดับประเทศ  และเป็นอับดับที่ 1 ของเขต 12 เป็น
ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาเชิงรุกเพ่ือลดอัตราการฆ่าตัวตายลดลงโดยเร็วที่สุด โดยจะต้องมีการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์ข้อมูลลงพ้ืนที่และได้สอบถามส่วนใหญ่ปัญหาทางด้าน
สุขภาพจิต จังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่เกิดจาก 
         1.ประชาชน บางกลุ่มประสบปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว  ปัญหาเศรษฐกิจ ใช้สารเสพติด ตลอดจนโรค
เรื้อรังท าให้เครียด  หากไม่มีแหล่งสนับสนุนทางสังคมท่ีดี อาจท าให้ฆ่าตัวตายได้ 
          2. สภาพครอบครัว พ่อ แม่ต้องท างาน ไม่มีเวลา / รับฟังปัญหา ลูก สมาชิกในครอบครัว เมื่อมีปัญหาไม่
สามารถควบคุมอารมณ์ หรือจัดการอารมณ์ไม่เหมาะสม  
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๖๔ 

ปี 2562 (ณ ธันวาคม 2561) มีจ านวนฆ่าตัวตายทั้งหมด 13 ราย จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าสาเหตุ
การฆ่า   ตัวตายเกิดจากปัญหาครอบครัว 6 ราย ปัญหาเศรษฐกิจ 5 ราย ปัญหาโรคทางจิตเภทที่อยู่ระหว่างการ
รักษา 4 ราย ปัญหาโรคทางกาย 5 ราย 

 

3.ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
ตัวช้ีวัด : อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ <6.3 ต่อแสน ประชากร 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561 

2559 2560 2561 อ าเภอ 
ปชก.

เป้าหมาย 
เสียชีวิต 

อัตราต่อ
แสน ปชก. 

ระดับประเทศ  เมืองพัทลุง 100,248 2 1.99 
6.35 6.03 - กงหรา 28,791 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 36,748 1 2.72 
 3.3  ตะโหมด 24,762 1 4.03 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 70,946 1 1.41 
8.23 8.21 9.9 ปากพะยูน 38,375 1 2.61 

ปชก.เป้าหมาย 15 ปี ขึ้นไป ศรีบรรพต 14,838 2 *13.48 
ป่าบอน 38,019 1 2.63 
บางแก้ว 20,918 1 4.78 
ป่าพะยอม 28,902 1 3.46 
ศรีนครินทร์ 22,421 2 *8.92 
รวม 424,968 13 3.05 

ที่มา : ระบบข้อมูลรายงาน 506 กรมสุขภาพจิต 
 

4.กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ ปี  2562 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์/

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

1.ร้อยละการเข้าถึงบริการผู้ป่วยซึมเศร้า ร้อยละ 65 ร้อยละ 83.62 ข้อมูล รพ. พระศรีมหาโพธิ์ 
2 .ร้อยละการเข้าถึงบริการผู้ป่วยจิตเภท ร้อยละ 75 ร้อยละ 65.47 ฐานข้อมูล HDC  
3.ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดสุราเข้าถึง
บริการเพิ่มข้ึน  1 % 

เพ่ิมผู้ป่วยใหม่ 
80 คน 

ผู้ป่วยใหม่ 13
คน 

ผป. สะสมปี 61   1,130คน 

4.ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตาย ไม่ท า
ร้ายตนเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 97.05 ผู้พยายามฆ่าตัวตาย 34 คน 
ท าซ้ า 1 คน 
-ผ่านเกณฑ์ 

5.ร้อยละของผู้ป่วย ออทิสติก ( ASD) 
เข้าถึงบริการ 

ร้อยละ 45 ร้อยละ 55.55 ผ่านเกณฑ ์
-ผป.ประมาณการณ์ 153คน 
-เข้าถึงบริการ 85 คน 

6. .ร้อยละของผู้ป่วย สมาธิสั้น ( ADHD) 
เข้าถึงบริการ เพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 5 

เพ่ิมผู้ป่วยใหม่  
173 คน 

ผู้ป่วยใหม่ 
76 คน 

-ผป.สะสมปี61 จ านวน  
264  
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5.สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor)  

1.ประชาชนมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาช่วยเหลือให้ได้ 
2.ปัญหายาเสพติดที่เชื่อมโยงไปถึงด้านสุขภาพจิต ท าให้มีความเครียด 
3.ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว  
 

6.ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

1.นักจิตวิทยาในรพท.ยังไม่เพียงพอ เปิดรับสมัคร  
2.พยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลชุมชนบางโรงยังมีไม่เพียงพอ จัดสรรและส่งเสริมหลักสูตรส าหรับการศึกษาต่อ 
3.ยังไม่มีจิตแพทย์เด็ก อยู่ระหว่างศึกษาต่อ 
4.พยาบาลเฉพาะทางดูแลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นยังไม่
เพียงพอ 

จัดสรรและส่งเสริมหลักสูตรส าหรับการศึกษาต่อ 

 

7.ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย / ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย (ไม่มี) 
 

8.ผลงำนเด่น / นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง 
1. รางวัลยอดเยี่ยม “ การพัฒนาศักยภาพ ระบบบริการสุขภาพจิต เครือข่าย จังหวัดพัทลุง” 
2. รางวัลผลงานดีเด่น Best practice สาขาสุขภาพจิต/จิตเวช เวที service plan รวมใจ ก้าวไกล 4.0 ( รพ. 

ควนขนุน ) 
3. รางวัลการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชระดับโรงพยาบาลชุมชนยอดเยี่ยม ระดับเขต  ( รพ.ควนขนุน )  
4. รางวัล การด าเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต กลุ่มวัยท างานดีเด่น   และกลุ่ม วัยผู้สูงอายุ

ดีเด่น ระดับเขต ( สสจ. พัทลุง ) 
5. รางวัลชนะเลิศ การด าเนินงานส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตภายใต้ DHS กลุ่มวัยเรียน  สสอ. ควน

ขนุน 
6. รางวัลชนะเลิศ การด าเนินงานส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตภายใต้ DHS กลุ่มวัยรุ่น  รพ.สต.ทุ่งนารี 

อ. ป่าบอน 
7. รางวัลชนะเลิศ การด าเนินงานส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตภายใต้ DHS กลุ่มวัยผู้สูงอายุ รพ.สต. 

ปันแต  อ. ควนขนุน  
 

ผู้รายงาน : นางศรีพันธ์  ทองเหล่ 
ต าแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทร : 074 609500 ตอ่7151 
e-mail : Sriphan2504@Gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 14 มกราคม 2562 
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กำรพัฒนำระบบบริกำรสำขำปลูกถ่ำยอวัยวะ 
 

1.ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 
         อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จ านวน  ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
เท่ากับ 0.8: 100 
 
2.วิเครำะห์สถำนกำรณ์ 
              การด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขารับบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายตามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณะสุขในปี 2560-2561 จังหวัดพัทลุงได้มีการเปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะเมื่อวันที่  14  
ธันวาคม 2559 แต่ยังไม่มีศักยภาพในการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลพัทลุงมีการส่งต่อผู้ป่วยโรคไตปลูกถ่ายไตที่
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และโรงพยาบาลหาดใหญ่ ปี 2560 จ านวน 12 ราย ซึ่งในผู้ป่วยทั้งหมดเป็นผู้ป่วยที่
ฟอกเลือดจ านวน 8  ราย ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องจ านวน 4 ราย ในปี 2561  มีการส่งต่อผู้ป่วยโรคไตปลูกถ่ายไต
ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และโรงพยาบาลรามา จ านวน 5 ราย เป็นผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องจ านวน 1 ราย  
ผู้ป่วยยังไม่ถึงเกณฑ์จ านวน 4 ราย การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขารับบริจาคและปลูกถ่าย
อวัยวะ  สภาพปัญหาที่พบใน ปี 2561-2562  จากการได้มีการประชาสัมพันธ์ มีผู้แสดงความจ านงค์ในการบริจาค
อวัยวะและดวงตาเพ่ิมมากข้ึน แต่ยังไม่มีผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายและผู้ยินยอมบริจาคดวงตาจาก
ผู้เสียชีวิต  จังหวัดพัทลุงจึงได้ด าเนินการเพื่อพัฒนางานในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ 
                1. การจัดตั้งและการบริหารบุคลากร  
                   ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการรับบริจาคอวัยวะและดวงตาระดับจังหวัดและ
โรงพยาบาลพัทลุงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาโดยได้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งซึ่งได้มีการประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
                 2. การส ารวจดา้นมาตรฐานครุภัณฑ์สถานที่ 
                     โรงพยาบาลพัทลุงมีห้องผ่าตัดมีหอผู้ป่วย ICU ศัลยกรรมเพ่ือรับดูแล donor   มีครุภัณฑ์ท่ีสามารถ
ตรวจวิเคราะห์ผลเลือดได้ตามที่ก าหนดในขั้นตอนการ screening  donor 
                  3. ด้านแนวทางปฏิบัติการรับบริจาคอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะซึ่งเสียชีวิตจากสมองตาย      
คณะกรรมการ  ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาได้จัดท า work flow ในการปฏิบัติงานให้ทีมน าสู่การปฏิบัติมีการ
จัดเตรียมอุปกรณแ์ละเอกสารที่เก่ียวข้อง 
                  4.การพัฒนาทางวิชาการและประชาสัมพันธ์ 
                        มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการประสานงานการบริจาคอวัยวะ
ซึ่งจัดโดยศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย  มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์การบริจาคอวัยวะโดยการจัดหาสื่อ
โปสเตอร์จัดวางไว้ที่หน้าศูนย์รับบริจาคอวัยวะและมีการประชาสัมพันธ์โดยเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดเมื่อออกรับ
บริจาคโลหิตภายในจังหวัดท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและร่วมแสดงความจ านงบริจาคอวัยวะเพ่ิมมากข้ึน 
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3.ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ
ประเด็น) 

สถิติข้อมูลผู้แสดงควำมจ ำนงบริจำคอวัยวะ 
รำยกำรข้อมูล ปี 2560 ปี 2561 ปี2562 

บริจาคดวงตา 54 259 166 
บริจาคอวัยวะทุกส่วน 50 188 81 
 
แผนงำนโครงกำรปี 2562 
 1. จัดท าโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในโรงพยาบาลที่มีการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะเพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์แก่ทีมงานและพัฒนาระบบ 

2. พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูล 
3. ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา 4 ครั้ง ต่อปีเพ่ือประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบ 
4. ก าหนดให้มีการซ้อมแผนปฏิบัติการเมื่อมีผู้บริจาคอวัยวะเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบและ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5. จัดส่งเจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่าย 
6. จัดกิจกรรมรณรงค์การบริจาคอวัยวะเพ่ือเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการ

บริจาคอวัยวะ 
 

4.ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร 
       มำตรกำร ผลกำรด ำเนินงำน 

อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วย
สมองตาย ต่อ จ านวน  ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
 

-โรงพยาบาลพัทลุงในปี 2561 มีผู้แสดงความจ านง
บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย 1 ราย แต่ระหว่าง
ด าเนินการมีญาติปฎิเสธการบริจาค 
- จ านวนผู้เสียชวีิตในโรงพยาบาลพัทลุงปี 2561 จ านวน  
805 ราย 

การขยาย organ donor center ใน รพ.ระดับ A,S 
และ eye donor center ให้ครอบคลุม รพ.ระดับ 
A,S,M1  

- โรงพยาบาลพัทลุงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์รับ
บริจาคอวัยวะและดวงตาโรงพยาบาลพัทลุงและ
คณะกรรมการประสานงานการรับบริจาคอวัยวะและ
ดวงตาระดับจังหวัด 
- โรงพยาบาลพัทลุงได้มีการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
และดวงตา เพื่อรับแจ้งความจ านงในการบริจาคอวัยวะ
และดวงตาจากผู้มีจิตกุศลตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ 
-คณะกรรมการศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา
โรงพยาบาลพัทลุงได้ด าเนินการจัดท าแนวทางปฏิบัติการ
รับบริจาคอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาให้ทีมเพ่ือ
น าสู่การปฏิบัติ 
- โรงพยาบาลพัทลุงได้มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตาโดยการ

การบริหารจัดการระบบการรับบริจาคและดวงตาใน 
รพ.เป้าหมาย  
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       มำตรกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
จัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ไว้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและ
ดวงตาและมีการประชาสัมพันธ์โดยเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาด
จังหวัดเมื่อออกรับบริจาคโลหิต 
สถิติผู้แสดงความจ านง ปี 2560 ได้มีผู้ประสงค์แจ้งความ
จ านงในการบริจาคอวัยวะ จ านวน   
 จ านวน  50ราย และบริจาคดวงตา จ านวน 54   ราย 
ส่วนปี2561  แจ้งความจ านงในการบริจาคอวัยวะจ านวน  
188 ราย และบริจาคดวงตา จ านวน 259 ราย 
-โรงพยาบาลพัทลุงได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการประสานงานการบริจาคอวัยวะซึ่งจัดโดย
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 

ระบบการผ่าตัดน าอวัยวะผู้บริจาคออกเพ่ือการน าไป
ปลูกถ่าย (organ harvesting) ทั้งการผ่าตัดโดยใช้ทีม
จากกาชาดส่วนกลาง หรือ ทีมจากระดับเขต (regional 
harvesting team) และ ระบบการผ่าตัดจัดเก็บดวงตา
โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับใน รพ.เป้าหมาย หรือ โดยกาชาด
จังหวัด 

- โรงพยาบาลพัทลุงมีทีมในการผ่าตัดจัดเก็บดวงตาและมี
ศักยภาพในการวินิจฉัยภาวะสมองตายตามกระบวนการที่
แพทย์สภาก าหนด  ส่วนการผ่าตัดน าอวัยวะออกได้มีการ
ประสานกับทีมเขต12 

 
5.สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์  สังเครำะห์ จำกกำรตรวจติดตำม 
                จากการติดตามตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลส าเร็จของการขอรับบริจาคอวัยวะในปี2561 พบว่ายังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายจากการวิเคราะห์สรุปสภาพปัญหาได้ดังนี้ 
              1.จากการ work flow สู่การปฏิบัติขั้นตอนการ Identify  potential  donor  การค้นหาการคัดเลือกผู้
บริจาคยังไม่มีประสิทธิภาพซึ่งขั้นตอนนี้นับเป็นจุดส าคัญของการเริ่มต้นการขอรับบริจาคอวัยวะ 
               2.จากการเจรจาขอรับบริจาคอวัยวะพบว่าญาติผู้เสียชีวิตไม่ยินยอมบริจาคอวัยวะ 
               3.พยาบาลทีมผู้ประสานยังต้องพัฒนาทักษะในการขอรับบริจาคอวัยวะซึ่งยังมีความลังเลใจในการ
เจรจาขอรับบริจาคอวัยวะขณะที่ญาติยังมีความเศร้าโศกจากการสูญเสีย 
               4.ไม่มีพยาบาลประสานงานรับบริจาคอวัยวะปฏิบัติงานเต็มเวลา 
               5.ระบบการบันทึกจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 
                
6. โอกำสพัฒนำ 
 1.พัฒนาการประชาสัมพันธ์ 
 2.พัฒนาศักยภาพทีมผู้ประสานการขอรับบริจาคอวัยวะและดวงตา 

3.ปรับปรุงพัฒนาระบบการด าเนินงาน 
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7. ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย /ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย 
ไม่มี 

7. นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี) 
 

ผู้รายงาน  นางสาวนิตยา  สุวรรณศรี 
        ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

วัน/เดือน/ปี ๙ มกราคม 62 
โทร. 087 2989328  

  E-mail : nit.suwansee @gmail.com 
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กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพสำขำโรคไต 
 

1. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร  
ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.7m2/yr 
 

2. สถำนกำรณ์ 
จังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน 10 แห่ง เปิดให้บริการ CKD Clinic       

ทุกแห่ง ส าหรับโรงพยาบาลชุมชน ให้บริการผู้ป่วย CKD Stage 3 และ โรงพยาบาลพัทลุงให้บริการ CKD Stage 4 
,5 (stage 1,2,3 ให้บริการในคลินิก NCD ) จังหวัดพัทลุงมีหน่วยไตเทียม HD 3 แห่ง คือโรงพยาบาลพัทลุง, 
โรงพยาบาลควนขนุน และโรงพยาบาลปิยะรักษ์ มีหน่วย CAPD จ านวน 2 แห่ง คือที่โรงพยาบาลพัทลุงและ
โรงพยาบาลควนขนุน จ านวนผู้ป่วย CKD Stage 3, 4, 5 ปี 255๙ – 256๑ จ านวน  ๕๒๐๒ คน, ๖๖๖๙ คน 
และ จ านวน ๗๗๔๗ คน  ตามล าดับ สาเหตุของโรคไตส่วนใหญ่เกิดจาก ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง ได้มีการคัดกรองไตในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงปี 255๙ – 256๑ ร้อยละ 45.21 ร้อยละ63.30 
และร้อยละ ๗๔.๘๙ ตามล าดับ (จากข้อมูลHDC ๑๐ ม.ค.256๒) ซึ่งมีแนวโน้นพบผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการ
คัดกรองผู้ป่วยโรคไตในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีผู้ป่วยรายใหม่ในปี  2559 ร้อยละ31.25 ปี 2560 
ร้อยละ 35.46  ปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๒๘.๑๙ และปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๒๔.๒๖ และภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวท าให้ยอด
สะสมคนไข้เพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ปีท าให้เกิดความแออัดใน CKD Clinic ของโรงพยาบาลพัทลุง ดังนั้นโรงพยาบาลพัทลุง
และเครือข่ายจึงได้พัฒนาระบบบริการ 

เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริการตามมาตรฐานในรายที่ต้องรักษาต่อเนื่อง และส่งต่อดูแลต่อเนื่องในชุมชนในรายที่
ได้ปรับแผนการรักษาแล้ว และพัฒนาหน่วย CKD Clinic ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง   ให้สามารถบริการผู้ป่วย
โรคไตโดยใช้ทีมสหสาขาวิชาชีพเพ่ือลดจ านวนผู้ป่วยไตรายใหม่ และเพ่ือการชะลอไตในผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง 

สภำพปัญหำ 
1. ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงควบคุมโรคไม่ได้ ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนไตรายใหม่เพ่ิมข้ึน 
2. ผู้ป่วย CKD clinic ในโรงพยาบาลพัทลุงมีความแอดอัด เพ่ิมจ านวนมากขึ้น 
๓. ผู้ป่วย ESRD ปฏิเสธการบ าบัดทดแทนไตในระยะแรก จึงเกิดผู้ป่วย Un plan จ านวนมาก 
4. ทีมสหสาขาในโรงพยาบาลชุมชนยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ 
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๗๑ 

 

3.ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูงได้รับกำรคัดกรองภำวะไตเรื้อรัง > 80 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒  
255๙ 25๖๐ 256๑ อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 80 เมืองพัทลุง ๑๒๘๗๗ ๔๗๖๙ ๓๗.๐๔ 
๕๔.๓๗ ๔๗.๒๖ ๖๒.๔๖ กงหรา ๑๘๓๒ ๑๑๒๑ ๖๑.๑๙ 

เขต 12 เขาชัยสน ๓๖๖๐ ๒๘๔ ๗.๗๖ 
๖๐.๗๑ ๔๙.๑๙ ๕๘.๓๖ ตะโหมด ๒๔๗๖ ๗๐๙ ๒๘.๖๓ 

จงัหวัดพัทลุง ควนขนุน ๘๕๗๔ ๒๙๙๖ ๓๔.๙๔ 
๔๕.๒๑ ๖๓.๓๐ ๗๔.๘๙ ปากพะยูน ๔๗๐๓ ๑๑๐๘ ๒๓.๕๖ 

 ศรีบรรพต ๙๐๖ ๑๕๓ ๑๖.๘๙ 
ป่าบอน ๔๐๓๒ ๑๗๔๑ ๔๓.๘ 
บางแก้ว ๒๔๗๖ ๔๔๑ ๑๗.๘๑ 
ป่าพะยอม ๒๒๔๕ ๖๔๔ ๒๘.๖๙ 
ศรีนครินทร์ ๑๘๔ ๖๕๑ ๓๕.๗๕ 
รวม ๔๕๖๐๒ ๑๔๖๑๗ ๓๒.๐๕ 

ที่มา : ข้อมูลHDC ณ ๑๐ มกราคม 256๒ 
 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 66 ของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรำกำรลดลงของ eGFR < 4 ml 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒  

255๙ 25๖๐ 256๑ อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ  เมืองพัทลุง ๓๒๒ ๒๐๑ ๖๒.๔๒ 

๖๓.๖๕ ๖๒.๙๘ ๖๐.๔๕ กงหรา ๕๑ ๔๐ ๗๘.๔๓ 
เขต 12 เขาชัยสน ๐ ๐ ๐ 

๕๙.๔๕ ๖๐.๙๓ ๖๐.๑๕ ตะโหมด ๕ ๔ ๘๐ 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน ๒๙ ๑๘ ๖๒.๐๗ 

๖๐.๓๘ ๖๒.๙ ๖๑.๑๘ ปากพะยูน ๓ ๑ ๓๓.๓๓ 
 ศรีบรรพต ๑ ๑ ๑๐๐ 

ป่าบอน ๙๔ ๕๒ ๖๑.๗๐ 
บางแก้ว ๒ ๒ ๑๐๐ 
ป่าพะยอม ๒๐ ๘ ๔๐ 
ศรีนครินทร์ ๓๐ ๑๕ ๕๐ 
รวม ๕๕๗ ๓๔๘ ๖๒.๔๘ 

ที่มา : ข้อมูลHDC ณ ๑๐ มกราคม 256๒ 
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๗๒ 

4.กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ 
  จังหวัดพัทลุง ได้ขยาย CKD clinic ทุกโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี 2558 และให้บริการโดยก าหนดวัน
เฉพาะ มีทีมสหวิชาชีพดูแล และในปี2559 ระดับจังหวัดได้จัดทีมสหวิชาชีพ ออกประเมินโรงพยาบาลชุมชน ตาม
แบบประเมิน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมให้ค าแนะน าการผู้แลผู้ป่วย มีแนวทางส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่าย
กับลูกข่าย ได้ขยาย HD ให้บริการ ณ โรงพยาบาลควนขนุน (outsource) และ เปิด CAPD เพ่ือการดูแลผู้ป่วยอย่าง
ต่อเนื่อง  ในปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลพัทลุงได้ขยายการด าเนินงาน HD (outsource) เพ่ิมเติม  

Small Success รอบ 6 เดือน ผลกำรด ำเนินงำน 
ทบทวนและประชุมคณะกรรมการ service plan มีการทบทวนคณะกรรมการใหม่ เมื่อ ธันวาคม 

๒๕๖๑ 
ชี้แจงแนวทางการส่งต่อ และแนวทางการคัดกรอง/ 
ผล eGFR พร้อมให้หน่วยบริการวิเคราะห์หาสาเหตุ
ที่ผู้ป่วยไม่สามารถชะลอไตได้ 

คณะกรรมการ service plan มอบหมายเครือข่าย
หน่วยบริการ วิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอในการ
ประชุมครั้งต่อไป  

ปรับแนวทางการประเมินติดตามผู้ป่วย CKD 3-4 ให้มีการประเมินติดตาม CKD 3-4 ทุก 3 เดือน 
จัดท าแผนเพื่อประเมิน พัฒนา CKD Clinic โดยทีม
ประเมินของจังหวัด 

เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 

ศึกษาแนวทางความส าเร็จโครงการCKD NET จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น น าร่องในจังหวัดพัทลุง 

ทีม CKD ทุกโรงพยาบาลเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ โครงการCKD NET เขต ๑๒ เมื่อวันที่ 
26 – ๒๗ ธันวาคม 2561 

ลดอัตราตาย 
-ขยายบริการ PD ในโรงพยาบาลปากพะยูน 
- ขยายบริการ HD เพ่ือรองรับผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะ
สุดท้ายและไตวายเฉียบพลันที่โรงพยาบาลพัทลุง  
- เพ่ิมประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษา RRT ในระยะ
เริ่มแรก 
 
- พัฒนาระบบการส่งต่อและการดูแลต่อเนื่อง 
ร่วมกับภาคีเครือข่าย บูรณการกับ Palliative care   

 
-ก าลังด าเนินการเรื่องอัตราก าลังคน 
-เปิดให้บริการ HD เพ่ิมจ านวน 12 เตียง อยู่
ระหว่างด าเนินการ E-Bleeding  
-สามารถลดผู้ป่วย un plan ได้จากปี 2558-
2561 ร้อยละ 52.8, 44.2, 28.2 และ 31.25 
9 ตามล าดับ 
-มีแนวทางการส่งต่อ Palliative care   

 
กิจกรรมด ำเนินกำร/แผนงำนโครงกำรปี 256๒ 

1.โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย โรคไตเรื้อรัง อ าเภอละ 1 โครงการ 
2.โครงการลดเค็มในครัวเรือน 
3.ประเมิน CKD Clinic ตามเกณฑ์ประเมินคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพ ปี 256๒ 
4.การจัดการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง eGFR < 60 รายบุคคล ค้นหาปัจจัยเสี่ยงรายบุคคลที่มีค่า eGFR 

ลดลง 
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5.ควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ (Key Risk Area / Key 
Risk Factor)  

พบว่าเกิดจากเหตุปัจจัยส่วนใหญ่ คือ  
1.ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ 
๒.ผู้ป่วย CKD ขาดน้ า  
๓.ผู้ป่วยยังใช้สมุนไพรในการรักษาไต และพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสม ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

อาหารเสริมได้ง่าย ทางสื่อออนไลน์ และทดลองใช้โดยไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
๔.ผู้ป่วย CKD ได้รับ ACEI/ARB ต่ ากว่าเกณฑ ์

 
6. ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัย 
ทีท่ ำให้กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทำงกำรแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยที่ท าให้ผู้ป่วยชะลอไตไม่ได้ 
-ผู้ป่วยควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ตามเกณฑ์ 
-ผู้ป่วย CKD ขาดน้ า ดื่มน้ าน้อย 

 
ท าโครงการ HBPM , โครงการลดเค็ม 
ให้การปรึกษารายบุคคล ดื่มน้ าวันละ ๘-๑๐ 
แก้ว/วัน 

ผู้ป่วย CKD ได้รับ ACEI/ARB ต่ ากว่าเกณฑ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงพยาบาลที่ด าเนินการ
ผ่านเกณฑ์ 

ผู้ป่วยยังใช้สมุนไพรในการรักษาไต และพฤติกรรมการกินที่
ไม่เหมาะสม ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ง่าย 

ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล ให้ความรู้เรื่องการ
ใช้สมุนไพรที่ถูกต้อง 

 
7.ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย / ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย 

ให้ส่วนกลางมีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เช่น ลดปริมาณเกลือในผลิตภัณฑ์อาหารขายดี อาหาร
ขบเค้ียว รณรงค์ลดเค็ม ในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ออนไลน์ต่างๆที่ประชาชนเข้าถึงง่าย  

 

8.ผลงำนเด่น / นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง 
1. ผลงาน “ภาคีเครือข่ายร่วมใจพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบมีส่วนร่วมโรงพยาบาลศรี

นครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
2. โครงการ 1 อสม. 1เขตรับผิดชอบครัวเรือนลดการบริโภคโซเดียม โรงพยาบาลกงหรา 
3 โครงการหลีกเลี่ยงการใช้ยากลุ่ม NSAIDS ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้แพทย์ทางเลือกทดแทนโรงพยาบาล

กงหรา 
4 โครงการระบบการชะลอไตเสื่อม (CKD) แบบไร้รอยต่อสู่ชุมชนที่ยั่งยืน โรงพยาบาลคววนขนุน 
๕ โครงการ HBPM / MI  โรงพยาบาลพัทลุง 

      
ผู้รายงาน   นางสายใจ  จันแดง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทร    081-7388285  
e-mail : saijai123@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 1๐ มกราคม 256๒ 
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กำรพัฒนำสุขภำพบริกำรสำขำ one day surgery (ODS) 
 
๑. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร    

- ร้อยละ 20 ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบ one  day  surgery 
 

๒.สถำนกำรณ ์
โรงพยาบาลพัทลุงได้ก าหนดแผนในให้บริการการผ่าตัดกลุ่มผู้ป่วยแบบวันเดียวกลับ (ODS) 
- ปรับให้มีศูนย์การ Counseling  ศูนย์ ODS  อยู่ที่แผนก OPD ศัลยกรรม 
- ปรับคณะกรรมการ ODS  
- จัดท ามือการเตรียมความพร้อมการการปฏิบัติตัวก่อนและหลังรับบริการ 
- มีการเตรียมความพร้อมของระบบ ODS  รวมทั้งได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยทุกจุด 

ตั้งแต่ pre-op, intra-op, post-op และการติดตามผู้ป่วยด้วย HHC ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติ 
- ได้มีการผ่าตัดโรค เช่น ในโรค Vaginal bleeding, inquinal Hernia, Femeral Hernia, colorectal  

polyp, Hemorrhoid 
 

๓. ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ 

ล าดับ โรค 

ปี 256๑ (มิ.ย.61 – ก.ย.๖๑) ปี๒๕๖๒ (๑ ต.ค.๖๑ - 31 ธ.ค. ๒๕61) 
จ านวนผู้ป่วย
ที่เข้าเงื่อนไข 
ปี 2561 

มิ.ย-ก.ย.๖๑ 
(ราย) 

จ านวนผู้ป่วยที่รับ
ผ่าตัดแบบ ODS 

ปี 2561 
มิ.ย.-ก.ย.๖๑ 

(ราย) 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ  
 

จ านวนผู้ป่วย
ที่เข้าเงื่อนไข 
ปี 2562 

ต.ค.-ธ.ค.๖๑. 
(ราย) 

จ านวนผู้ป่วยที่
รับผ่าตัด แบบ
ODSปี 2562 
ต.ค.-ธ.ค.๖๑. 

(ราย) 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ  
 

1 Inguinal hernia , 
Femoral hernia 

13 13 100 15 13 ๘๖.๗ 

2 Hydrocele 0 0 - 0 0 - 
3 Hemorrhoid 3 3 100 0 0 - 
4 Vaginal bleeding 2 2 100 0 0 - 
5 Colorectal polyp 6 6 100 2 2 ๑๐๐ 
๖ ร้อยละ รวม ๑๐๐                     88.24 
๗ Case drop out ๐                         ๒(๑๓.๓) 
๘ ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 
89.01 86.55 

๙ ภาวะแทรกซ้อนหลัง
ผ่าตัด  

๒๐.๙ ๖๖.๗ 

 -ปวดแผลผ่าตัด
เล็กน้อย 

๔ ราย (๑๖.๗) ๘ ราย(๕๓.๓) 

 -ปวดแผลผ่าตัด
มาก ฝาก observe
ภายใน ๒๔ ชม. 

๐ ราย 
 

๑ ราย(๖.๗) 
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๗๕ 

ล าดับ โรค 

ปี 256๑ (มิ.ย.61 – ก.ย.๖๑) ปี๒๕๖๒ (๑ ต.ค.๖๑ - 31 ธ.ค. ๒๕61) 
จ านวนผู้ป่วย
ที่เข้าเงื่อนไข 
ปี 2561 

มิ.ย-ก.ย.๖๑ 
(ราย) 

จ านวนผู้ป่วยที่รับ
ผ่าตัดแบบ ODS 

ปี 2561 
มิ.ย.-ก.ย.๖๑ 

(ราย) 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ  
 

จ านวนผู้ป่วย
ที่เข้าเงื่อนไข 
ปี 2562 

ต.ค.-ธ.ค.๖๑. 
(ราย) 

จ านวนผู้ป่วยที่
รับผ่าตัด แบบ
ODSปี 2562 
ต.ค.-ธ.ค.๖๑. 

(ราย) 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ  
 

 -ปวดแผลผ่าตัด
มาก ต้อง Admit 

๐ ราย ๑ ราย(๖.๗) 

วิงเวียน
ศีรษะ/observe ใน
๒๔ ชม. 

๑ ราย(๔.๒) ๐ ราย 

 Re-Admit  ๐ ราย ๐ ราย 
 
4.กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ 
 โรงพยาบาลพัทลุงด าเนินการผ่าตัดกลุ่มผู้ป่วยแบบวันเดียวกลับ (ODS) ได้ในภาพรวมปี 2562 (ณ ธค.61) 
ร้อยละ 88.24 และได้วางระบบเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าใจแนวทางการด าเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยได้มีแผนการท างานปี 2562 ดังนี้ 

๑. ประชุมชี้แจงการลื่นไหลของระบบงาน แบบฟอร์มการประเมินคัดเลือกผู้ป่วย 
๒. จัดท ารูปแบบการให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมและจัดท าสื่อท่ีผู้ป่วยขาถึงได้ เช่น ใช้ QR code  
๓. จัดบริการสื่อสาร เช่น Line group โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถ

ติดต่อหลังผ่าตัด เมื่อสงสัยว่ามีภาวะแทรกซ้อน 
๔. ประสานงานกับฝ่ายปฐมภูม ิ(PCU) เพ่ือการเยี่ยมบ้านในกรณีท่ีมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน 
5. ชี้แจงระบบการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ(ODS) แก่ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

 6. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโครงการ ODS ให้ทั่วถึง มีการประชาสัมพันธ์ส่วนกว้างโดย
ร่วมกับ รพสต. และรพช. เครือข่าย 
 7. จัดให้มีศูนย์การ Counseling  ศูนย์ ODS ที่แผนก OPD เพ่ือให้ข้อมูลและประเมินความพร้อมของ
ผู้ป่วย 

8. จัดให้มีการประสานกับ HHC เพ่ือติดตามเยี่ยม กรณีติดต่อทางโทรศัพท์ไม่ได้  
 
5.สรุปประเด็นส ำคัญท่ีเป็นควำมเสี่ยงต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ (Key 
Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์ สังเครำะห์ จำกกำรตรวจติดตำม 

๔.๑ การรับรู้นโยบายของบุคลากรยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง 
๔.๒ ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานโดยตรงท าให้บริหารจัดการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
๔.๓ การประสานระหว่างภาคีเครือข่ายยังไม่ชัดเจน 
๔.๔ ขาดการประชาสัมพันธ์ในระบบปฐมภูมิ บุคลากรและผู้ป่วยขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่าตัด 

ODS ท าให้ไม่ม่ันใจในการบริการแบบ ODS 
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6.ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้
กำรด ำเนินงำนไม่ประลุวัตถุ

ประสำน 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งท่ีผู้ท ำหน้ำที่ตรวจ
รำชกำรรับไปประสำน 
หรือ ด ำเนินกำรต่อ 

1.ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานยัง
ไม่เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

ไม่มี ไม่มี 

2.ผู้ป่วยยังไม่ค่อยรับทราบบริการ 
ODS/ยังไม่มั่นใจการผ่าตัด 

ไม่มี ไม่มี 

 
7.ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ต่อสวนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย  

7.๑ ก าหนดให้เป็นนโยบายเพิ่มการเบิกได้ในสิทธิการรักษาอ่ืนๆ ไม่เฉพาะแต่สิทธิ UC เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจต่อ
การบริหารจัดการ 

7.๒ ควรให้มีเจ้าหน้าที่ ท าหน้าที่โดยเฉพาะ Case manager เพ่ือบริหารจัดการ โดยมีจัดตั้งอัตราก าลัง ไม่
ซ้ าซ้อนกับงานอ่ืน 

7.๓ ควรจัดให้มีงบประมาณสนับสนุนในเรื่อง การประชาสัมพันธ์  ,สถานที่บริการโดยเฉพาะ 
7.๔ ควรจัดให้ทีมท่ีบริการงาน ODS มีโอกาสศึกษาดูงานสถานบริการ ODS ที่มีความก้าวหน้า 
7.๕ ให้ทีม IT สนับสนุนเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบบริการ ODS ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

๗.นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง 
 ไม่มี        
     ผู้รายงาน   นางสาวภาวดี  อินทร์ด้วง 
     ต าแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
              วัน/เดือน/ปี      มกราคม ๒๕๖๒ 
     โทร   ๐๙๙ ๓๑๖๒๗๗๒     

e-mail pavadee@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pavadee@gmail.com
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กำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผสมผสำน 
 

1.ประเด็นกำรตรวจรำชกำร  
ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพแบบไม่นอนพักรักษา

ตัวในโรงพยาบาล โดยผู้ประกอบวิชาชีพที่เก่ียวข้องที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๘.๕ 
 

2.สถำนกำรณ ์
         การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ที่สนับสนุนศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นส่วน
หนึ่งของระบบสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย พบว่า
ประชาชนมีแนวโน้มเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมากขึ้น คือ ร้อยละของผู้ป่วยนอก
ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ได้มาตรฐาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.255๙-256๑ ภาพรวม
ระดับประเทศพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นตามล าดับ ดังนี้ 16.๖8 , ๑๙.๘๒ และ ๒๔.๕๗ ตามล าดับ 

จังหวัดพัทลุง มีเป้าหมายพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  
เพ่ือให้บริการร่วมและผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน มีแพทย์แผนไทย(และบุคลากรอ่ืนๆที่มีใบประกอบ
วิชาชีพ) ปฏิบัติงานในรพท.รพช.ทุกแห่ง และรพ.สต.จ านวน 2๓ แห่ง  และยังมีบุคลากรอ่ืนๆ ประกอบด้วย ผู้ช่วย
แพทย์แผนไทย พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุขที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์ฝังเข็ม และแพทย์
แผนจีน ให้บริการตรวจรักษา จ่ายยาสมุนไพร นวด อบ ประคบ ดูแลมารดาหลังคลอด ส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ โรงพยาบาลทุกแห่งมีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยในรูปแบบ 
OPD  คู่ขนาน และ OPD ครบวงจร มีผลงานร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน ระหว่างปี พ.ศ. 255๙–256๑ คิดเป็นร้อยละ 1๔.๑๖ , 2๓.5๖ และร้อยละ ๓๑.๗๗ (รวม
ผลงานส่งเสริมสุขภาพ) ตามล าดับ 

โรงพยาบาลพัทลุง เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 445 เตียง เปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกโดยมีบุคลากรให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย รวม ๔๙ คน ดังนี้ แพทย์แผนไทย 6 คน 
พยาบาลวิชาชีพ 1 คน (มีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย) และผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจ านวน 
4๒ คน รวมถึงเปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนจีน เมื่อ 1 กุมภาพันธ์  2560 มีแพทย์แผนจีนปฏิบัติงานประจ า 
จ านวน 1 คน ให้บริการตรวจรักษา โดยการฝังเข็มพร้อมกระตุ้นไฟฟ้า ครอบแก้ว และรมยา เปิดให้บริการทั้งในและ
นอกเวลาราชการวันจันทร์-ศุกร์ มีผู้ป่วยรับบริการเฉลี่ยวันละ ๓๒ – ๓๕ คน    ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคหมอนรอง
กระดูกส่วนเอวทับเส้นประสาท  ปวดกล้ามเนื้อคอ/บ่า/เอว และโรคหลอดเลือดสมอง(stroke)  ตามล าดับ  

จังหวัดพัทลุงได้มีการจัดท าแผนงานและกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ดังนี้ 

๑.  กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงบริการ 
     ๑.๑ ประชุมพัฒนาศักยภาพด้านเภสัชกรรมไทย  
     ๑.๒ อบรมพยาบาลคัดกรอง  
     ๑.๓ การพัฒนาศักยภาพวิชาการผ่านระบบ VDO conference 
     ๑.๔ ส่งเสริมการด าเนินงาน OPD คู่ขนาน/ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง  
๒. กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการทุกระดับ 

2.1 จัดท าบัญชีรายการยาสมุนไพรจังหวัดพัทลุง  
2.2 ส่งเสริมรพ.ผลิตยาสมุนไพรผ่านมาตรฐาน WHO GMP  
2.3 ส่งเสริมให้รพ. และรพ.สต.ทุกแห่ง  ใช้ยาสมุนไพรที่ผลิตจากโรงพยาบาลป่าบอน  
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                ๓.  พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
3.1 คัดเลือกพ้ืนที่ต้นแบบ 
3.2 จัดประชุมติดตามสนับสนุนการด าเนินงาน 
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมชมรมหมอพื้นบ้าน  

3. ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ 
3.1 ร้อยละ ๑๘.๕ ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพแบบไม่

นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผู้ประกอบวิชาชีพที่เก่ียวข้องที่ได้มาตรฐาน  
ตัวช้ีวัด : ร้อยละ ๑๘.๕ ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดท่ีได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคฯ ร้อยละ  

ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ  เมืองพัทลุง 147,478 30,159 20.45 
16.๖๘ 1๙.8๒ ๒๔.๕๗ กงหรา 28,801 15,478 53.74 

เขต ๑๒ เขาชัยสน 32,615 18,639 57.15 
๑๕.๑๓ ๑๘.๓๘ ๒๕.๕๗ ตะโหมด 31,845 10,964 34.43 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 70,633 21,923 31.04 
1๔.๑๖ 2๓.5๖ ๓๑.๗๗ ปากพะยูน 43,243 21,127 48.86 

 ศรีบรรพต 15,514 4,086 26.34 
ป่าบอน 31,903 8,784 27.53 
บางแก้ว 20,457 5,236 25.60 
ป่าพะยอม 29,160 5,149 17.66 
ศรีนครินทร์ 20,851 8,446 40.51 
รวม 472,500 149,991 31.74 

ที่มา : ข้อมูล HDC วันที่ ๓๑  ธันวาคม ๒๕๖๑  
 
๓.2 ผลงานการใช้ยาสมุนไพร จังหวัดพัทลุง ก าหนดเป้าหมายให้สถานบริการทุกแห่งใช้ยาสมุนไพรเพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย มูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕   
๓.2.๑ ตารางแสดงมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข (เป้าหมายเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕) 

อ ำเภอ  
ปีงบประมำณ 2561 

ปีงบประมำณ 2562 
ร้อยละมูลค่ำสมุนไพร 

(เพิ่ม/ลด) 
(ไตรมาส 1) 

ร้อยละมูลค่ำสมุนไพร ร้อยละมูลค่ำสมุนไพร 
เมืองพัทลุง 1.03 1.04 1.47 
กงหรา 3.55 3.82 7.56 
เขาชัยสน 6.04 6.01 - 0.50 
ตะโหมด 2.76 3.46 25.38 
ควนขนุน 2.25 2.56 14.01 
ปากพะยูน 3.73 4.89 31.02 
ศรีบรรพต 3.18 3.54 11.22 
ป่าบอน 4.54 6.53 43.85 



                                                การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 ประจ าปี ๒๕62       
 

ผลการด าเนินงาน Service plan จังหวัดพัทลงุ 

๗๙ 

อ ำเภอ  
ปีงบประมำณ 2561 

ปีงบประมำณ 2562 
ร้อยละมูลค่ำสมุนไพร 

(เพิ่ม/ลด) 
(ไตรมาส 1) 

ร้อยละมูลค่ำสมุนไพร ร้อยละมูลค่ำสมุนไพร 
บางแก้ว 2.90 3.31 14.06 
ป่าพะยอม 2.66 3.32 24.57 
ศรีนครินทร์ 2.63 3.03 15.47 
รวมทั้งสิ้น 2.05 2.33 13.47 

 
๓.2.๒ ตารางแสดงร้อยละการสั่งใช้ยาสมุนไพร  เป้าหมาย จ านวนรายการยาสมุนไพรมากกว่าร้อยละ ๖ 

ของการสั่งใช้ทั้งหมด 

อ ำเภอ 

ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน ณ วันที่รับตรวจรำชกำร 
(รอบท่ี 1 ใช้ข้อมูล 3 เดือน ) 

กำรสั่งใช้ยำแผนปัจจุบัน 
(drug_opd) 

(รำยกำร) 

กำรสั่งใช้ยำ
สมุนไพร 
(รำยกำร) 

กำรสั่งใช้ยำ 
(ยำแผนปัจจุบัน และ  
ยำสมุนไพร)(รำยกำร) 

ร้อยละของรำยกำร 
กำรใช้ยำสมุนไพร 

(รำยกำร) 
เมืองพัทลุง 385,765 13,192 398,957 3.31 
กงหรา 62,153 3,847 66,000 5.83 
เขาชัยสน 75,104 7,072 82,176 8.61 
ตะโหมด 77,465 4,505 81,970 5.50 
ควนขนุน 147,787 8,567 156,354 5.48 
ปากพะยูน 87,279 5,725 93,004 6.16 
ศรีบรรพต 31,012 1,881 32,893 5.72 
ป่าบอน 80,611 7,712 88,323 8.73 
บางแก้ว 46,989 2,592 49,581 5.23 
ป่าพะยอม 70,054 4,084 74,138 5.51 
ศรีนครินทร์ 46,131 2,841 48,972 5.80 
ภำพรวมจังหวัด 1,110,350 62,018 1,172,368 5.29 
ภำพรวมเขต
สุขภำพ 

8,371,418 467,050 8,838,468 5.28 

 
4.กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ 

มำตรกำรกำรด ำเนินงำน ผลงำน 
๑.การส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน
ในหน่วยบริการทุกระดับ 
  ๑.๑ การจัดท าบัญชีรายการยาสมุนไพร จังหวัดพัทลุง 
  ๑.๒ ประชุมพัฒนาศักยภาพด้านเภสัชกรรมไทย 
  ๑.๓ อบรมพยาบาลคัดกรอง  
  ๑.๔ ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในระดับรพ.จ านวน 
อย่างน้อย ๓๐ รายการ  และระดับรพ.สต.อย่างน้อย 

 
 
-จัดท าบัญชีรายการยาสมุนไพรในบัญชีรายการยา
สมุนไพรจังหวัดพัทลุง  ประจ าปี ๒๕๖๒ มีจ านวน ๕๘
รายการ 
- จัดประชุมพัฒนาศักยภาพด้านเภสัชกรรมไทย 
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ กลุ่มเป้าหมาย จนท.รพ.สต.ละ 
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มำตรกำรกำรด ำเนินงำน ผลงำน 
๑๕ รายการ ๑ คน ให้มีความรู้ เชื่อมั่นในยาสมุนไพรและใช้ยาสมุนไพร

เพ่ิมข้ึน 
 - อบรมพยาบาลคัดกรองเมื่อ วันที่ ๒๔ – ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๖๑ กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก รพ.ละ 
๒ คน ให้มีความรู้เรื่องการแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพร 
และมีความเชื่อม่ัน ท าให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้มาก
ยิ่งขึ้น 
- ข้อมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข
ต่อยาแผนปัจจุบันร้อยละ ๒.๓๓ เพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๖๑ 
ร้อยละ ๑๓.๔๗ (ปี ๒๕๖๑ รอ้ยละ ๒.๐๕) 

๒.รพ.ที่ผ่านมาตรฐาน GMP การผลิตยาสมุนไพร
สามารถผลิตยาสนับสนุนรพ.ในจังหวัดได้อย่างเพียงพอ 

-การสนับสนุนงบ UC ให้ รพ.ป่าบอน จ านวน 
๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อผลิตยาสมุนไพร สนับสนุนรพ.ใน
จังหวัด ท าให้มียาสมุนไพรใช้เพ่ิมข้ึน 

๓.หน่วยบริการเข้าร่วมโครงการการพัฒนาคุณภาพงาน
แพทย์แผนไทย(Hospital Accreditation:TTM HA) 

๓.ก าหนดคัดเลือก รพช.จ านวน ๔ แห่ง เข้าร่วมโครงการ
(รพ.ควนขนุน รพ.ป่าบอน  รพ.เขาชัยสน และรพ.ปาก
พะยูน) 

 
Small Success รอบ ๓ เดือน ผลกำรกำรด ำเนินกำร 

1.สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของ CTMO ทุกเขต
สุขภาพ 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานระดับเขตบริการสุขภาพที่ ๑๒ 

2.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข
ให้มีความรู้ด้านการจัดบริการการแพทย์แผน
ไทย เพื่อพัฒนาการบริการที่ได้มาตรฐาน 

๑. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพด้านเภสัชกรรมไทย 
กลุ่มเป้าหมาย จนท. รพ.สต.ละ๑ คน จ านวน ๑๒๔ คน วันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้มีความรู้และเชื่อมั่นในยาสมุนไพรใช้ยาสมุนไพร
เพ่ิมข้ึน 
๒.จัดอบรมพยาบาลคัดกรอง กลุ่มเป้าหมาย  พยาบาลแผนกผู้ป่วย
นอก รพ.ละ ๒ คน ให้มีความรู้เรื่องการแพทย์แผนไทยและยา
สมุนไพร และมีความเชื่อม่ัน ท าให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้มาก
ยิ่งขึ้น  เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕  ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

๓.สนับสนุนงบประมาณให้กับรพ.ที่ผ่าน
มาตรฐาน GMP การผลิตยาสมุนไพร 

สนับสนุนงบ UC ให้ รพ.ป่าบอน จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อ
ผลิตยาสมุนไพร สนับสนุนรพ.ในจังหวัด ท าให้มียาสมุนไพรใช้เพ่ิมข้ึน 

 
5.สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor)  

ด้านบุคลากรสาขาการแพทย์แผนไทย เนื่องด้วยบุคลากรเป็นส่วนส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายงาน
แพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข ที่สนับสนุนการบูรณาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้าสู่ระบบบริการ
สุขภาพครบวงจร เกิดการบูรณาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผสมผสานกับการแพทย์ปัจจุบัน (OPD 
คู่ขนานและ OPD ครบวงจร) แต่แพทย์แผนไทย และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ยังไม่เพียงพอต่อการบริการในหน่วย
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บริการ จังหวัดพัทลุงมีแพทย์แผนไทย ในระดับรพ.สต. จ านวน ๒๓  แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๕ ของรพ.สต.ทั้งหมด
จ านวน ๑๒๔ แห่ง 

 
6.ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
           ไม่มี 
 
๗.ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย 
           - เห็นควรให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดประชุมประสานแผนงานโครงการตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ เป็นประจ าทุกปี และจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองและ ส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยฯ  การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูลผลงานในระบบ HDC 
           - เห็นควรให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกประสานงานกับสป.สช. เพื่อก าหนดให้ “มณี
เวช” เป็นหัตถการด้านการแพทย์ทางเลือก  เพื่อท าให้ระบบข้อมูลถูกต้อง และเป็นหัตถการที่มีประสิทธิภาพ 
๘.ผลงำนเด่น / นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง 
 ๘.๑ รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ (Innovation : Poster presentation ระดับ สสจ. 
สสอ.) ในงานมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพท่ี ๑๒  ประจ าปี ๒๕๖๑ “๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย  ร่วมสร้างสุขภาพ
ยุคใหม่ สู่วิถีไทยยั่งยืน” นวัตกรรม “ต าบลแพทย์แผนไทย”สู่เมืองลุงเมืองต้นแบบการแพทย์แผนไทย 
      
 
                                                 ผู้รายงาน นางอารีย์ ชูแก้ว 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร 081-542-5078 
e-mail ttm.phatthalung@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี  ๙  มกราคม 256๒ 
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กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Stroke 
 

1. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 
1.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (เป้าหมาย < ร้อยละ 7) 
1.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน (เป้าหมาย < ร้อยละ 5) 
1.3 อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (เป้าหมาย < ร้อยละ 25) 
1.4 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชม. ได้รับการรักษาใน Stroke Unit 

(เป้าหมาย > ร้อยละ 40) 
1.5 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตันระยะเฉียบพลัน ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชม. ได้รับการ

รักษาด้วยยาฉีดละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า ภายใน 60 นาที (Door to needle time) (เป้าหมาย>    
ร้อยละ 50) 

1.6 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก ได้รับการผ่าตัดสมอง ภายใน 90 นาที (Door to operation 
room time) (เป้าหมาย > ร้อยละ 60) 

 
2. สถำนกำรณ์ 

สถานการณ์ของสาขาโรคหลอดเลือดสมอง ใน ปี 2562  
2.1 จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในจังหวัดพัทลุง ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 รวม 

458 ราย ซึ่งเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับ ไตรมาสแรกของปี 2561 (408 ราย) แบ่งเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือ    
อุดตัน ร้อยละ 80.78 และโรคหลอดเลือดสมองแตก ร้อยละ 19.21 

2.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แนวโน้มยังคงสูงเกินกว่าเป้าหมาย ในปี 2562 ร้อยละ 
6.33 โดยอัตราตายโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน ร้อยละ 3.78 แต่อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก
สูง ร้อยละ 17.04 

 2.3 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชม. ได้รับการรักษาใน Stroke Unit เพ่ิมขึ้นกว่า     
ปีก่อน ในปี 2562 ร้อยละ 74.23 ซึ่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชม. ได้รับการ
รักษาใน Stroke Unit ร้อยละ 91.89 แต่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก ยังไม่ได้รับการรักษาใน Stroke Unit 

2.4 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตันระยะเฉียบพลัน ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชม. เข้าถึงการบริการ 
เพ่ิมขึ้นกว่าปีก่อน ปัจจุบันอยู่ที่ ร้อยละ 66.75 และผู้ป่วยมีโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน มีโอกาสเข้าถึงยาฉีด
ละลายลิ่มเลือด rt-PA ลดลง จากข้อมูล ปี 2559 ร้อยละ 1.90 ปี 2560 ร้อยละ 1.27 ปี 2561 ร้อยละ 3.13 
และในปี 2562 (ไตรมาส 1) 6/247 ราย คิดเป็น ร้อยละ 1.62   

 2.5 มีบริการให้ยาฉีดละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า ที่ Stroke Unit และมีการเปิดขยายบริการ จาก
เดิม จ านวน 6 เตียง เป็น จ านวน 14 เตียง เมื่อ มีนาคม 2561  

2.6 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตันระยะเฉียบพลัน ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชม. ได้รับการรักษาด้วย
ยาฉีดละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า ภายใน 60 นาที การเข้าถึงบริการยังน้อย ล่าสุดอยู่ที่ ร้อยละ 50  

2.7 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก ได้รับการผ่าตัดสมอง ภายใน 90 นาที ยังไม่ถึงเป้าหมาย ล่าสุดอยู่ที่ 
ร้อยละ 0  
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3. ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
 

ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์ ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูล ปี 2562              
(ณ 31 ธค. 61) 

ปี 
2559 

ปี  
2560 

ปี 
 2561 

เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ 

1. อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง 

< ร้อยละ 7 9.73 8.36 7.45 458 29 6.33 

2. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองตีบ อุดตัน 

< ร้อยละ 5 3.69 3.42 3.54 370 14 3.78 

3. อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองแตก 

< ร้อยละ 
25 

27.18 25.0 21.18 88 17 19.31 

4. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชม. 
ได้รับการรักษาใน Stroke Unit 

> ร้อยละ 
40 

33.61 54.87 60.76 458 344 75.11 

5. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ อุดตัน ได้รับการรักษา
ด้วยยาฉีดละลายลิ่มเลือดทาง
หลอดเลือดด า ภายใน 60 นาที 

> ร้อยละ 
50 

8/17 
66.67 

7/13 
46.66 

16/38 
42.10 

 

6 ราย 3 ราย 50 

6. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ อุดตัน ได้รับยาฉีดละลาย
ลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า 

> ร้อยละ 6 17/ 
759 
2.23 

13/ 
967 
1.34 

38/ 
1149 
3.30 

298 ราย 6 ราย 2.01 

7. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก 
ได้รับการผ่าตัดสมอง ภายใน 90 
นาท ี

> ร้อยละ 
60 

NA NA NA 19 0 0 

ที่มา:ระบบข้อมูลสารสนเทศรพ.พัทลุง 
4. กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ 

Small Success รอบ 3 เดือน ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีทีมด าเนินการในรูปแบบเครือข่าย มีการอบรม
องค์ความรู้ด้าน stroke alert & awareness ให้กับ
ประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยง อสม. รพสต. รพช. 

- ประเมินคัดกรอง ให้ความรู้ในกลุ่มเสี่ยงโรคความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน 
- จัดกิจกรรม stroke alert & awareness ในชุมชน 
- การเข้าถึงบริการ Stroke fast track เพ่ิมข้ึน 

2. มีคณะท างานพัฒนาการดูแลผู้ป่วย ทั้งระดับ 
จังหวัด และระดับ รพ. 

- มีการประสานงานการพัฒนาระบบการดูแลใน
เครือข่าย 

3. มีระบบการส่งต่อเยี่ยมบ้าน ผ่าน HHC แบบ
ออนไลน์   

- มีการประสานงานทาง line group HHC และมีการ
ตอบกลับข้อมูลเยี่ยมบ้านคืนให้ HHC 

4. มีระบบการดูแล intermediate care - ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่อง และได้รับการฟ้ืนฟูฯ 
การท ากายภาพ ต่อเนื่อง เพ่ิมมากขึ้น 
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5. สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor)  

4.1 ยังขาดระบบ IT การจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย  
4.2 ยังขาดแคลนบุคลากรหลายด้านทั้งอายุรแพทย์ระบบประสาท ส่งผลในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มหลอดเลือด

สมองตีบ อุดตัน โดยเฉพาะ Fast Track ที่ให้ยาฉีดละลายลิ่มเลือด rt-PA และกลุ่ม large vessel infarction/ 
embolic stroke และมีศัลยแพทย์ระบบประสาทไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มหลอดเลือด
สมองแตก อีกท้ังยังขาดแคลนบุคลากรพยาบาล หลักสูตรเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง  

4.3 ศักยภาพบุคลากรในระดับ รพช./ชุมชน ในการดูแลระดับ intermediate care และ long term care  
4.4 การดูแลจัดการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงใน NCD (HT, DM, DLP) ยังไม่เข้มข้นเพียงพอ ยังมีผู้ป่วยรายใหม่เกิด

มากขึ้น การรับรู้ถึงอาการ และการตระหนักถึงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และการกลับเป็นซ้ า และศักยภาพของ 
อสม. ในการประเมินคัดกรองกลุ่มเสี่ยง  
 
6. ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทำงกำรแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

1 ยังขาดระบบ IT การจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย -เพ่ิมระบบการจัดเก็บ สารสนเทศ ของโรค
หลอดเลือดสมอง 

2. ขาดแคลนอายุรแพทย์ระบบประสาท ศัลยแพทย์ระบบ
ประสาทไม่เพียงพอ และพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคหลอด
เลือดสมอง ไม่เพียงพอ  

-เพ่ิมแพทย์ / พยาบาลเฉพาะทาง 

 
 

7. ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย/ต่อส่วนกลำง/ต่อผู้บริหำร/ต่อระเบียบ กฎหมำย 
 7.1 อยากให้มีการพัฒนาระบบ software ของ stroke ในระดับเขตที่มีมาตรฐาน และจัดเก็บข้อมูลได้
อย่างเป็นเอกภาพ 
 7.2 จัดสรรบุคลากรแพทย์ ด้านอายุรแพทย์ระบบประสาท และศัลแพทย์ระบบประสาท และจัดสรร
บุคลากรพยาบาลไปเรียนเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ให้เพียงพอ เหมาะสม 
 7.3 ส่งเสริมให้มีการอบรม พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย ผ่านการอบรมระยะสั้นต่างๆ ของ เจ้าหน้าที่ 
รพช. และรพ.สต. 
 7.4 นโยบายต่าง ๆ การก าหนดมาตรฐาน ควรมาพร้อมกับการสนับสนุนด้านวิชาการ และงบประมาณ
อย่างพอเพียง 
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8. ผลงำนเด่น / นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง 
 8.1. ผู้ป่วยเข้าถึง stroke fast track เพ่ิมขึ้น มีการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน พัฒนาระบบส่งต่อ ให้กับ 
รพ. ชุมชน ลดขั้นตอนกระบวนการดูแลในโรงพยาบาล 
 8.2. ผู้ป่วยเข้าถึง stroke unit เพ่ิมสูงขึ้น มีการจัดท า refer back อย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาระบบส่ง
ต่อ HHC และระบบ Intermediate care 
 8.3. ลดอัตราความพิการ และเสียชีวิต โดย มีการอบรมให้ความรู้ และทักษะแก่แพทย์ และพยาบาลในการ
ประเมินดูแลเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน มีการปรับปรุง CPG, CNPG, Care Map และน ามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
รวมทั้งมีการทบทวนผู้ป่วยเสียชีวิต  

 
      

ผู้รายงาน นางกาญจนา บัวเนียม 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทร 087-2926668  
e-mail buarisa2017@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 10 ม.ค. 62 
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กำรพัฒนำระบบริกำรสุขภำพสำขำอำยุรกรรม (Sepsis) 
 

1. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร  
อัตราการตายของผู้ป่วยติเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community acquired <ร้อยละ 30  

 
2. สถำนกำรณ์ 
         ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด(Sepsis) เป็นสาเหตุการเสียชีวิต อันดับต้นๆของโรงพยาบาลพัทลุง โดยมีอัตรา
การตายของผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community acquired เท่ากับ 16.81 โดยลดลงจากปี 
2561 ที่มีอัตราการตายเท่ากับ 19.97 โรงพยาบาลพัทลุงซึ่งเป็นแม่ข่ายในการดูแลผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลชุมชน
ทุกโรงของจังหวัดพัทลุง   

 
3. ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

ตัวช้ีวัด : อัตราการตายของผู้ป่วยติเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community acquired  
            < ร้อยละ 30 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561  
2559   2560 2561  อ าเภอ  เป้าหมาย  ผลงาน  ร้อยละ  

ระดับประเทศ   
 
 
 
 
 
 

เมืองพัทลุง  58  16  20.25  
      กงหรา   1  0 0  

เขต 12  เขาชัยสน   0 0 0 
      ตะโหมด  1 0 0 

จังหวัดพัทลุง  ควนขนุน  0 0 0 
26.26  21.24  19.97  ปากพะยูน  0 0 0 

36.75          30.85          28.54 
(HDC) 

ศรีบรรพต  2 0 0 
ป่าบอน  7 0 0 
บางแก้ว  3 0 0 
ป่าพะยอม  7 0 0 
ศรีนครินทร์  0 0 0 

รวม 79 16 20.25 
ที่มา : ฐานข้อมูล  HDC 
 
ข้อมูลอัตราการตายของผู้ป่วยติเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community acquired < ร้อยละ 30 ในภาพ
ของโรงพยาบาลพัทลุง ซึ่งผู้รับผิดชอบงาน รวบรวมข้อมูลรายละเอียดตามตัวชี้วัดดังตาราง 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
ปี 

2559 2560 2561 2562 
อัตราการตายของผู้ป่วยติเชื้อในกระแสเลือด
แบบรุนแรงชนิด community acquired  

<ร้อยละ 
30 

26.26 21.24 19.97 16.81 
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4. กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ  
Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 

มีคณะท างาน Sepsis เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ  
มีผู้รับผิดชอบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด(Sepsis 
Case Manager) ในแต่ละโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 คนเพ่ือ
ติดตามตัวชี้วัด 

 

สร้างระบบ Sepsis fastract ในจังหวัดเพ่ือให้ผู้ป่วย Sepsis 
แบบรุนแรงเข้าไอซียูภายใน 3 ชม.มากกว่า ร้อยละ 30  

 

สร้างระบบ Rapid Response System และ c]t Rapid 
Response Teamในโรงพยาบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดูแลผู้ป่วย Sepsis 

 

โรงพยาบาลชุมชนปฏิบัติตาม sepsis guideline โดยการท า 
Fluid challenge test และให้ antibiotic ก่อน refer มา
โรงพยาบาลพัทลุง 

100 % 

ผู้ป่วยกลุ่ม septic shock ได้รับ antibiotic ภายใน 1 ชั่วโมง
เทียบกับเวลาที่ถึงจุดคัดกรอง 

96.24 % 

การประเมินภาวะ adequate tissue perfusion ทุก 1 ชม. 
ขณะท า fluid challenge test จนครบ 6 ชั่วโมง 

เพ่ิมข้ึนจาก 61.29% เป็น 68.11% 

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 
ผู้ป่วยมีภาวะ Adequate tissue perfusion ภายใน 6 ชั่วโมง
หลัง fluid challenge test 

เพ่ิมข้ึนจาก 79.39% เป็นร้อยละ 
82.87% 

 
5. สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor)  

5.1 การ detect ภาวะ sepsis ได้ช้า ท าให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยล่าช้าไปด้วย ส่งผลได้รับยา Antibiotic 
และการได้สารน้ าที่เหมาะสมล่าช้า 

5.2 การประเมินผู้ป่วยไม่ต่อเนื่องในระยะที่ท า fluid challenge test อาจจะท าให้ผู้ป่วยมี
ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย เช่น AKI 

  
6. ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

6.1 ภาระงานของพยาบาลอาจท าให้ผู้ป่วยได้รับ       
การประเมินไม่ต่อเนื่อง 

6.1 ปรับระบบการมอบหมายงาน 

6.2 ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลในระยะที่มีอาการรุนแรง
มาแล้ว 

6.2 ให้ความรู้เรื่องภาวะ sepsis แก่ประชาน 
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7. ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย / ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย   
(ไม่มี) 

 

8. ผลงำนเด่น / นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ไม่มี)  
       ผู้รายงาน นางสาวผนิตา  ศรีวาโย 

  ต าแหน่ง   หัวหน้างาน IC 
  โทร  084-195-8075 
  e-mail         P_da_IC@hotmail.com 
  วัน/เดือน/ปี 7 มกราคม 2562 
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กำรพัฒนำระบบริกำรสุขภำพสำขำหัวใจ 
 

1.ประเด็นกำรตรวจรำชกำร  
(1) ตัวช้ีวัดตรวจรำชกำร : อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 26 ต่อแสนประชากร 
(2) ตัวช้ีวัดก ำกับติดตำม : ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล 

≤10% 
 
2.สถำนกำรณ์ 

สถานการณ์ในปัจจุบัน จังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาลทั้งหมด 11 แห่ง โรงพยาบาลพัทลุงเป็นโรงพยาบาลแม่
ข่ายในจังหวัด ให้บริการ รับปรึกษา รับส่งต่อ ดูแลรักษาผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดยวิธีการให้ยาละลายลิ่ม
เลือด และมีศูนย์หัวใจโรงพยาบาลพัทลุงสามารถท าหัตถการเปิดหลอดเลือด (Primary Percutaneous 
Intervention) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ผ่านการตรวจประเมินและขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะ
ด้านการท าหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับที่ 1  
พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และผ่านการประเมินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ
เฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัดในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ร้อยละของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2558-2561 คิดเป็นร้อยละ 3.3 , 8.22 , 7.84 และ 10.14 ตามล าดับ  ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction (STEMI) ได้รับการรักษาโดยการเปิดหลอดเลือด
โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) และ/หรือการท าบอลลูนขยายหลอดเลือด (Primary 
percutaneous coronary intervention (PPCI) ในปี พ.ศ. 2558-2561 คิดเป็นร้อยละ 94.21, 87.67 , 
88.23, 89.85 ตามล าดับ 
 
3.ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

3.1 ข้อมูลเชิงปริมำณ 
(1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 26 ต่อแสนประชากร 

อ าเภอ 

รายการข้อมูล 
จ านวนประชากรที่ตาย 

จากโรคหลอดเลือดหัวใจ  
(รหัส ICD-10 = I20-I25) (A) 

จ านวนประชากรกลางปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน (B) 

อัตราตายของผู้ป่วย 
โรคหลอดเลือดหัวใจ  
(A/B) x 100,000 

เมืองพัทลุง 6 121,468 4.93 
กงหรา 0 36,355 0 
เขาชัยสน 1 45,026 2.22 
ตะโหมด 0 31,326 0 
ควนขนุน 2 84,449 2.36 
ปากพะยูน 0 51,094 0 
ศรีบรรพต 1 18,028 5.54 
ป่าบอน 0 47,839 0 
บางแก้ว 0 26,641 0 
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อ าเภอ 

รายการข้อมูล 
จ านวนประชากรที่ตาย 

จากโรคหลอดเลือดหัวใจ  
(รหัส ICD-10 = I20-I25) (A) 

จ านวนประชากรกลางปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน (B) 

อัตราตายของผู้ป่วย 
โรคหลอดเลือดหัวใจ  
(A/B) x 100,000 

ป่าพะยอม 0 35,893 0 
ศรีนครินทร์ 1 26,738 3.71 
ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูล ณ ๙ มค.๖๒) 

11 524,857 2.09 

                                                                                                ที่มา: ระบบสารสนเทศรพ.พัทลุง 

(2) ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล ≤10% 
อ าเภอ รายการข้อมูล 

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน  
(รหัส ICD-10 = I21-

I21.3)  
ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล (A) 

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
 (รหัส ICD-10 = I21-

I21.3) ทั้งหมด (B) 

ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลันที่เสียชีวิตใน

โรงพยาบาล  
(A/B) x 100 

เมืองพัทลุง 1 10 10 
กงหรา 0 2 0 
เขาชัยสน 0 4 0 
ตะโหมด 0 2 0 
ควนขนุน 2 8 25 
ปากพะยูน 0 0 0 
ศรีบรรพต 1 5 20 
ป่าบอน 0 3 0 
บางแก้ว 0 3 0 
ป่าพะยอม 0 1 0 
ศรีนครินทร์ 0 4 0 

ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูล ณ ๙ มค.๖๒) 

4 42 9.52 

          ที่มา: ระบบสารสนเทศรพ.พัทลุง 
3.2 ข้อมูลเชิงคุณภำพ  

1.Health Service Delivery  
- เพ่ิมการเข้าถึงของประชาชน โดยสื่อสารและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ให้มีความตระหนักรู้ถึง

อันตรายจากโรคหัวใจ และมาโรงพยาบาลได้เร็วขึ้น 
2.Health Work  Force 

  - ขาดแคลนบุคลากร  อายุรแพทย์โรคหัวใจ อัตราก าลังพยาบาล และ nurse case manager 
3.Health Information  System 

  - การจัดการฐานข้อมูลในระบบ Thai ACS Registry 
4.Tecnology  Equipment & Medicine 

    - หอผู้ป่วยวิกฤต (MICU) , CCU เตียงเต็ม 
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4. สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์  สังเครำะห์ จำกกำรตรวจติดตำม 

ขาด nurse case manager ที่ด าเนินการขับเคลื่อนตามนโยบาย ควบคุม ก ากับ และติดตามการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการระบบ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาหัวใจและหลอดเลือด เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  (อนุมัติกรอบอัตราก าลังต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 1 ต าแหน่ง) 

 
5. ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ขาดแคลน case manager ขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง
ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 
1 ต าแหน่ง 

ขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง
ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
จ านวน 1 ต าแหน่ง 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย /ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย 
ไม่มี 

7. นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี) 
นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการรูปแบบการแบบพิเศษ ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ   

  
 

ผู้รายงาน นายนิรันดร์  หนูช่วย 
        ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

วัน/เดือน/ปี ๙ มกราคม 62 
โทร. ๐๘๗ ๒๘๙๗๖๖๓  
E-mail : niran.nurse@gmail.com 
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      หัวข้อ 2.3  กำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร  
 

1. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 
อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (triagel level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1  < ร้อยละ 12 

 
2. สถำนกำรณ์ 

ข้อมูลการตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (Triagel level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1  น้อยกว่า  
ร้อยละ 12  ซึ่งในจังหวัดพัทลุง  จะเก็บข้อมูลเฉพาะโรงพยาบาลพัทลุง  ข้อมูลที่น าเสนอเป็นข้อที่รวมรวมจากระบบ
ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลพัทลุงและโรงพยาบาลชุมชน ไม่ได้น าข้อมูลจาก HDC  มาน าเสนอเนื่องจาก ข้อมูลจาก 
HDC เป็นข้อมูลผู้มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉิน (แฟ้ม Accident)  

อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาลพัทลุง(ระดับS) ทั้งท่ี ER และ
Admit น้อยกว่าร้อยละ 12 จากการทบทวน พบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่ตายใน 24 ชม. ในปี 2561 ทั้งหมด 159 ราย 
จากผู้ป่วย Level 1 จ านวน 2,418 ราย คิดเป็น 6.53% ซ่ึงต่ ากวา่เกณฑ์ ในปี 2562 (ณ เดือนธนัวาคม 2561) 
ผู้ป่วยที่ตายใน 24 ชม. จ านวน 32 ราย จากผู้ป่วย Level 1 จ านวน 742 ราย คิดเป็น 4.31% 

 

อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลพัทลุง(ระดับS) ทั้งที่ ER และ 
Admiited  น้อยกว่าร้อยละ 12  

รำยกำรข้อมูล ปี2560 ปี 2561 ปี 2562 (ณ ธค.61) 
จ านวนผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินทั้งหมด  2418 742 
จ านวนผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง  159 32 

ร้อยละ na 6.53 4.31 
 
จาการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 

ปี 

ประเภทผู้ป่วย การน าส่ง การดูแลก่อนเสียชีวิต กลุ่มผู้ป่วยที่เสียชีวิต 
Trauma Non-

trauma 
Refer EMS ญาติ

น าส่ง 
CPR NO CPR 

/paliative 
อายุกร
กรรม 

ศัลยกรรม/
ศัลกรรม
ประสาท 

กุมารเวช 

2561 25 136 115 16 28 58 101 127 31 1 
2562 6 26 16 7 9 17 15 25 7 0 
 
ประเด็นกำรตรวจติดตำม 

เป้ำหมำย ผลลัพท์ที่ต้องกำร ปี 2560 ปี 2561 
ปี 2562 

(ณ.ธค.61) 
ประเด็นการตรวจติดตาม 1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการเข้าถึงบริการ definite care 
1.1 อัตราของผู้ป่วยtrauma triage 
level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด 
สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 16.67 21.73 
5/23 

9.09 
1/11 

1.2 อัตราของผู้ป่วย triage level 1,2 
อยู่ในห้องฉุกเฉิน < 2 ชม 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 na 86.54 85.18 

ประเด็นการตรวจติดตาม 2 ลดอัตราการเสียชีวิตของโรคท่ีเกิดจากอุบัติเหตุที่ส าคัญและมีความรุนแรง 
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เป้ำหมำย ผลลัพท์ที่ต้องกำร ปี 2560 ปี 2561 
ปี 2562 

(ณ.ธค.61) 
2.1 ร้อยละของผู้ป่วย PS score > 
0.75 ได้รับการท า root cause 
analysis 

ร้อยละ 100 35 17 1 

2.2 อัตราการตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรง
ต่อสมอง  

ไม่เกินร้อยละ 45  38.59 29.84 41.49 

ประเด็นการตรวจติดตาม 3 การพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศห้องฉุกเฉิน 
3.1 อัตราของ TEA  unit ในโรงพยาบาล
ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 na na 19/40 

3.2 อัตราของโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์
ประเมิน ECS คุณภาพ 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 66.22 66.68 80.65 

 
3.ข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ 

ตัวชี้วัด : อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (Triagel level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1  น้อยกว่า ร้อย
ละ 12 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ น้อยกว่า

ร้อยละ 
12 

เมืองพัทลุง 742 42 5.66 
- - - กงหรา 19 0 0 

เขต 12 เขาชัยสน 41 3 7.32 
- - - ตะโหมด 65 6 9.23 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 64 2 3.13 
- - - ปากพะยูน 34 1 2.94 

 ศรีบรรพต 8 0 0 
ป่าบอน 62 6 9.68 
บางแก้ว 35 2 5.71 
ป่าพะยอม 48 2 4.17 
ศรีนครินทร์ 31 0 0 
รวม 1149 64 5.57 

ที่มา : ข้อมูลจาก ระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลพัทลุงและโรงพยาบาลชุมชน 
 

4.กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ 
จังหวัดพัทลุง  ได้มีการประชุมคณะท างานพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดพัทลุง  และ

คณะท างานระบบบริการสุขภาพ สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉินจังหวัดพัทลุง  เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
พิจารณาแนวทางการด าเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  และพิจารณาแนวทางการด าเนินงานของโรงพยาบาลระดับ 
F2 ขึ้น ในการด าเนินงานการประเมิน ECS คุณภาพ   
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ในระดับเขตสุขภาพที่ 12  ได้มีการประชุมคณะท างานระบบบริการสุขภาพ สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ ECS ปี 2562 เมื่อ วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 และมีประชุมโรงพยาบาล 
ระดับ  A, S, M1  เพ่ือร่วมกันพิจารณา  โครงสร้าง กระบวนการท างาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการ
พัฒนา TEA unit  เมื่อวันที่ 12  ธันวาคม  2561  และได้มีการก าหนดประชุมคณะท างานระบบบริการสุขภาพ 
สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  เขตสุขภาพท่ี 12 วันที่ 28 มกราคม 2562 เป็นการติดตามอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้มี
แนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  

มำตรกำรที่ส ำคัญในปี 2562 ผลกำรพัฒนำ 
ชี้แจง/ฝึกอบรมการประเมิน ECS คุณภาพและ tea 
unit 

เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมการประเมิน ECS คุณภาพและ
tea unit 

ปรับเกณฑ์ ECS คุณภาพให้สูงขึ้น 1.ผู้บริหารให้ความส าคัญและให้การสนับสนุน ส่งเสริม
ให้มีมีการพัฒนา ECS คุณภาพในทุกๆด้าน 
2.มีการปรับปรุงอาคารสถานที่เพ่ือให้ผู้รับบริการเข้าถึง
ง่าย มีความปลอดภัย และมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการ
ให้บริการแก่ผู้ป่วย 
3.บุคลากร  
 - มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 คนไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ก าลังเรียน 1 คน 
- ไม่มีแพทย์นิติเวชวิทยา 
- พยาบาลผ่านการอบรม EN/ENP  5/27 คน สามารถ
จัดเวรให้ครอบคลุมในเวร เช้า บ่าย ดึก ได้ 
- productivity ของหน่วยงาน 150 % 
- ใช้ MOPH ED triage เป็นระบบเดียวกันทั้ง OPD 
และ ER บุคคลกรผ่านการอบรม 
-.มีระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม fast tract ทั้ง AMI,Stroke 
.Sepsis และ trauma 
4. มีระบบ ICS ชัดเจนและมีแผนรองรับที่ชัดเจน 
5 บุคลากรประจ าศูนย์รับส่งต่อปฏิบัติงานเฉพาะในเวร
เช้าและบ่าย ในเวรดึกพยาบาลห้องฉุกเฉินรับผิดชอบ 
6. มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาสามารถปรึกษาได้ตลอด 
24 ชั่วโมง 
7. มีระบบสนุนสนุนตลอด 24 ชั่วโมง เช่น lab ,X-ray 
.ระบบสื่อสาร เป็นต้น 
8.Response time ภายใน 10 นาที  66.89 % 
9. ระบบบริหารจัดการมีแผนพัฒนา ECS คุณภาพบรรจุ
ในแผนพัฒนาของ รพ. 
10. โรงพยาบาลมีจัดการระบบ Information system  
สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาได้ 
11. ยังไม่มีกิจกรรมด้านการศึกษาวิจัย 

ประสาน/งานสนับสนุน/ร่วมจัดการฝึกอบรม มีการประสานการอบรม / จัดการอบรม รวมทั้งส่ง
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มำตรกำรที่ส ำคัญในปี 2562 ผลกำรพัฒนำ 
เ จ้ าหน้ าที่ เ ป็ นวิ ทยากรทั้ งภายนอกและภายใน
โรงพยาบาล 

ก าหนดเป็นนโยบายของเขตสุขภาพ ร่วมกับเขตสุขภาพในการจัดท าแผน พัฒนา  ECS 
คุณภาพและ tea unit 

มาตรการลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด มีมาตรการลดความแออัดในห้องฉุกเฉิน 
- เปิด OPD นอกเวลาจนถึงเวลา 20.30 น.ของทุกวัน 
- หอผู้ป่วยในประกันเวลาการรับผู้ป่วย 
- ระบบการปรึกษาแพทย์เฉพาะสาขาเพ่ือให้มาประเมิน
ผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินเพ่ือลดภารงานของแพทย์ห้องฉุกเฉิน 
- ระบบ fast tract 

ด าเนินการตามแนวปฏิบัติ ER Safety (2P Safety) ปฏิบัติตามนแนวปฏิบัติ ER Safety 
ER Quality Improvement (audit) โครงการพัฒนาER ในฝัน 
ผลักดันกระบวนการผ่าน TEA unit - มีพยาบาลที่ผ่านการอบรม TEA nurse manager 

- มีการประเมิน TEA unit คุณภาพ 
- มีคณะกรรมการศูนย์บริหารงานด้านการบาดเจ็บและ
ฉุกเฉิน 

 
5.สรุปประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
(Key Risk Area / Key Risk Factor)  
 ไม่มี 
 
6.ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
 
7.ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย / ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย  

ไม่มี 
 

8.ผลงำนเด่น / นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง   
ไม่มี 
    

1.ผู้รายงานนายเจริญ  ปราบปรี 2.ผู้รายงานนางนิภาวดี  ธนาวุฒิ 
ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.พัทลุง       ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รพ.พัทลุง 
โทร๐ ๗๔๖๑ ๓๑๒๗  ต่อ ๔๐๓   โทร 074609500  ต่อ 7112 
e-mail:charoem_ems@hotmail.com  e-mail:   
วัน/เดือน/ปี๕  มกราคม  ๒๕๖2  วัน/เดือน/ปี ๕  มกราคม  ๒๕๖2 
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